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Administraţie 

 Compartimentul Juridic, Contencios Administrativ și Monitorizarea Procedurilor 

Administrative din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cumpăna, sub 

îndrumarea şi coordonarea secretarului general al comunei, participă la sedinţele 

Consiliului Local, asigurând gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre 

Consiliul Local şi Primar, precum şi procedurile de convocare, secretariat şi publicitate a 

şedinţelor Consiliului Local Cumpăna.  

 Anul 2019 a însemnat pentru administrația publică locală, adoptarea unui act normativ 

extrem de important, și anume Codul Administrativ, adoptat prin Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019, în care sunt cuprinse prevederi legale de maximă importanță privind 

cadrul general pentru organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei 

publice, statutul personalului din cadrul acestora, răspunderea administrativă, serviciile publice, 

precum şi unele reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului şi a unităţilor 

administrativ-teritoriale.    
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 În anul 2019, Consiliul Local Cumpăna s-a întrunit în 19 şedinţe: 12 şedinţe 

ordinare, 1 şedință extraordinară, 6 ședințe extraordinare de îndată, în urma cărora au 

fost emise 209 hotărâri, nefiind contestate din punct de vedere al legalității de către 

Instituția Prefectului – Județul Constanţa. 

 De asemenea, au fost emise un număr de 376 de dispoziții de către primarul 

comunei Cumpăna și au primit avizul de legalitate. 

 Niciun act administrativ nu a fost atacat în anul 2019 la instanțele de contencios 

administrativ. 

 În cursul anului 2019, pentru un număr de 37 de litigii au fost stabilite termene de 

judecată,  dintre care un număr de 19 au fost soluţionate definitiv. 

 Cele mai multe dintre acestea au avut ca obiect obţinerea dreptului de proprietate 

cu privire la diferite imobile – terenuri şi/sau construcţii, în special prin posesia de 

lungă durată – uzucapiune, respectiv accesiune imobiliară.  

  

Administraţie 
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 În anul 2019, s-au întocmit un număr de 32 dosare aferente ofertelor de vânzare a unor 

suprafețe de teren extravilan, formulate în baza Legii nr. 17/2014, cu modificările și 

completările ulterioare, dintre care 11 au primit avizul final al Direcţiei pentru Agricultură a 

Judeţului Constanța,  iar în cadrul celorlalte s-au emis adeverințe de vânzare liberă. 

 Compartimentul juridic gestionează şi urmărește îndeplinerea condițiilor legale în ceea 

ce privește înscrisurile aferente cererilor depuse în vederea atribuirii locuinţelor de tip ANL 

destinate închirierii tinerilor în vârstă de până la 35 de ani. 

 În anul 2019 a continuat să îndrume tinerii comunei în vederea întocmirii dosarelor 

pentru obţinerea unei locuinţe tip ANL. 

 Pentru locuințele de acest tip atribuite până în anul 2019, au fost prelungite contractele 

de închiriere existente, au fost încheiate acte adiționale ca urmare a recalculării chiriei în 

funcție de indicele de inflație, precum și a intervenirii unor situații care determină modificări 

în ceea ce privește clauzele contractuale. 

 Tot în anul 2019, au fost încheiate în formă autentică un număr de 11 contracte de 

vânzare-cumpărare având ca obiect astfel de locuințe, persoanele interesate optând pentru 

efectuarea plății în rate. 

Administraţie 



Administraţie 

 În aparatul de specialitate al primarului s-au făcut 67 angajări: 

1 post – Compartiment Urbanism, Disciplina în Contrucții și Amenajarea teritoriului 

1 post – Compartiment Încasare Impozite și taxe locale 

1 post – Transport școlar 

2 posturi – Poliția Locală 

62 posturi - – asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav 

 Au încetat activitatea  11 persoane (2 – demisie,  2 – pensionare și  7 asistenți 

personali ai persoanelor cu handicap grav) 

 Aparatul Primăriei Cumpăna avea următoarea structură ocupată la finele anului 2019,  

în comparație cu anii precedenți: 
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  2016 2017 2018 2019 

Funcții alese 2 2 2 2 

Funcționari publici 35 41 40 39 

Personal contractual 26 21 28 32 

TOTAL ANGAJAȚI 63 64 70 73 

Activități prin cooperare 1 1 1 1 

Asistenți persoane cu 

handicap 
0 0 0 55 

Activități în cadrul 

proiectelor europene 

        



Buget - finanţe 

 Execuţia bugetului local al comunei Cumpăna 
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Buget - finanţe 

 Gradul de realizare a bugetului local faţă de bugetul iniţial 
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Buget - finanţe 
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 Scutiri și reduceri la impozite și taxe locale acordate: 

 S-au acordat scutiri de impozite pentru persoanele cu handicap 

grav, accentuat, cu invaliditate gradul I, pentru veteranii de război, în 

număr de : 

- 276 persoane la teren 

- 234 persoane la clădiri  

- 58 persoane la mijloace de transport 

 TOTAL:  75.145 lei 

 S-au acordat bonificații de 10% persoanelor fizice, pentru încasarea 

integrală a impozitelor și taxelor locale până la data de 2 aprilie 2019. 



Buget - finanţe 
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  Activitatea de executare silită a avut ca rezultat finalizarea  unor dosare rămase în 
curs din anul precedent, dar au fost întocmite și alte dosare de executare pentru contribuabilii 
rău platnici. 

  In cifre, activitatea Compartimentului de Incasări Impozite și Taxe Locale, se 
rezumă astfel:  

 certificate de atestare fiscală – 1694 ; 

 eliberare autorizații funcționare – 156; 

 adăugare amenzi – 1080; 

 procese verbale de insolvabilitate – 15; 

 verificări mijloace de transport  DRPCIV; 

 verificări PATRIMVEN; 

 transmitere lunară a declaratiei P2000; 

 Somații și titluri executorii – 1850  ; 

 adrese înființare poprire – 875  ; 

 operare extrase bancă lunar; 

 înscriere la masa credală, cerere de deschidere a procedurii de insolvență/faliment, 
cerere de apel, acțiuni în pretenții. 

 



Buget - finanţe 
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Grad de colectare 2019 

Contribuabil Procent 

Impozit și taxă pe clădiri persoane fizice 80% 

Impozit și taxă pe clădiri persoane juridice 42% 

Impozit și taxă pe teren persoane fizice 75% 

Impozit și taxă pe teren persoane juridice 43% 

Impozit și taxă pe teren extravilan 76% 

Impozit pe mijloace de transport persoane fizice 73% 

Impozit pe mijloace de transport persoane juridice 151% 

Venituri din concesiuni și închirieri 70% 

TOTAL 72% 
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Grad de colectare – evoluție 
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 17.698.676      

 18.710.748      

 16.937.726      

17.997.842 

2016 2017 2018 2019

Cheltuieli de funcționare 

Evoluţia cheltuielilor de funcţionare 

Buget - finanţe 
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Cheltuieli de dezvoltare

Evoluţia cheltuielilor de dezvoltare 

Buget - finanţe 
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Evoluţia veniturilor proprii (lei) 

 

Buget - finanţe 
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Buget - finanţe 
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Evolutia veniturilor 

Buget-finanţe 



Buget - finanţe 
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Evoluţia încasărilor din impozite și taxe locale (lei) 



Buget - finanţe 

 Evoluţia încasărilor din concesiuni și închirieri (lei) 
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Buget - finanţe 

Evoluţia încasărilor din amenzi, penalitați si confiscări(lei) 
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Buget - finanţe 

Evoluţia încasărilor din vânzări de bunuri (lei) 
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Buget - finanţe 

Impozitul pe venit și cote defalcate din impozitul pe venit (lei) 
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Cheltuieli detaliate aferente anului 2019 
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Câţi bani vin de la persoanele fizice versus persoane juridice din 
impozitele pe clădiri, teren și mijloace de transport? 



Dezvoltare locală edilitară 

  

 Comuna Cumpăna are în prezent în implementare 4 proiecte cu 
finanțare de la Uniunea Europeană   

 Proiectare și execuție lucrări de modernizare a drumurilor de interes 
local în localitatea Cumpăna în cadrul proiectului "Modernizare 
infrastructură rutieră de interes local prin amenajare trotuare, 
comuna Cumpăna, judeţul Constanţa  - 735.819,38  lei (realizat 98%) 

 Modernizare Grădinita cu program prelungit Sfânta Maria,comuna 
Cumpăna, judeţul Constanţa - 3.535.314,85  lei (realizat  20%)  

 Dotare Camin Cultural, comuna Cumpana, judetul Constanta- 
844.799,55  lei (realizat 70%) 

 WIFI4EU, comuna Cumpana, judetul Constanta – 15.000 euro 
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Dezvoltare locală edilitară 

  

 Comuna Cumpăna are în prezent 6  proiecte în implementare finanțate prin 
Programul Național de Dezvoltare Locală din bugetul de stat: 

 Modernizare drumuri in comuna Cumpăna,  Jud. Constanţa - 12,7 km – 
11.340.478,60 lei (realizat 95%) 

 Modernizare drumuri acces Campus Scolar în comuna Cumpăna,  judetul 

Constanta – 8 km, rest de executat 5,56 km – 6.854.129,57 lei (realizat 73%) 

 Reabilitare şi modernizare străzi  în comuna Cumpăna, Jud. Constanţa – 10,7 km 

9.421.326 lei (realizat 71%) 

 Extindere reţea alimentare cu apă şi reţea canalizare menajeră în Comuna 
Cumpăna, Jud. Constanţa 3.578.404,23 lei (realizat 85%) 

 Construcţie creşă în comuna Cumpăna, jud. Constanţa – 100 locuri - 4.863.484,77 

lei (realizat 90%) 

 Construire grădiniţă cu program prelungit în comuna Cumpăna, Jud. Constanţa 

3.113.189,41 lei - 120locuri (realizat 30%) 
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Dezvoltare locală edilitară 

  

 Comuna Cumpăna are in prezent 4 proiecte in implementare cu finantare de la 

Compania Nationala de Investitii respectiv: 

 Construire Complex Sportiv Sf. Nicolae, comuna Cumpăna, judeţul 
Constanţa (realizat 100%) 

 Reabilitare , modernizare ,extindere si dotare Centrul Cultural de Tineret 
comuna Cumpăna, judeţul Constanţa (realizat 30%) 

 Centru civic in comuna Cumpana,judetul Constanta (faza PT) 

 Bazin de inot in comuna Cumpana,judetul Constanta (etapa a II a ) 

 

 Comuna Cumpăna are in prezent 1 proiect in implementare cu finantare de la 
Agenţia Naţională de Locuinţe Bucureşti respectiv: 

 Locuinţe pentru tineri 64 u.l. in comuna Cumpăna, judeţul Constanţa (faza 

PT ) 
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Dezvoltare locală edilitară 

  

 Comuna Cumpăna are in prezent 1 proiect in implementare cu finantare de la 
Ministerul Transporturilor – Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere 
(CNAIR)  respectiv: 

 Elaborare studiu de fezabilitate si proiect tehnic  „Nod rutier Cumpana A4 
(km16+700) – DN 39E  

 

 Comuna Cumpana are in prezent in implementare 2 proiecte cu finantare de la Bugetul 
Local  

 Modernizare strazi în Comuna Cumpăna, Jud. Constanta -  1,4 km inclusiv trotuare 

(realizat 100%) 

 Proiectare si executie lucrari de modernizare drumuri in Com.Cumpana,  

Jud.Constanta -  3,786 Km 
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Dezvoltare locală edilitară 

  

 Realizarea în proporție de 100% a parcării la Campusul Şcolar Cumpăna 

 

 Finalizarea trotuarelor pe str. Şos Constanţei (intre str.Sălciilor – str.Cireşica) 

 

 Asfaltare a 66 de strazi  (din care 9 strazi inclusiv cu trotuare) insumand 26,2km 
astfel: 
 

 Modernizare strazi în Comuna Cumpăna, Jud. Constanta inclusiv trotuare 
1,4km, (3 strazi – 1,4 km):  

 Str.Vlad Ţepes  

 Str.Narcisei 

 Str.Mioriţei 
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Dezvoltare locală edilitară 

 
Modernizare drumuri in comuna Cumpana,  Jud. Constanta                         

(36 strazi  - 12,7 km) 

 

 

 

 

 

 

 Str. Ciocarliei  

 Str. Păpădiei  

 Str. Titu Maiorescu 

 Str. Lujerului 

 Str. Antenelor   

 Str. Ion Vodă 

 Str. Iederei 

 Str. Migdalului 

 Str. Prel. Migdalului 

 Str. Canalului 

 Str. N. Titulescu 

 Str. T. Vladimirescu 

 

 

 Str. I.G.Duca 

 Str. Viforului 

 Prel. Canalului 

 Str.Pades  

 Str. Rascoalei 

 Str. Al. Lapusneanu 

 Str. Stefan cel Mare 

 Str. D. Cantemir 

 Str. Burebista 

 Str. Salcamului 

 Str. M. Eminescu 

 Str. G. Enescu 

 Str. Th. Palade  

 

 Str. Liviu Rebreanu 

 Str. Ion Creanga 

 Str. Vasile Carlova 

 Str. N. Labis 

 Str. I.A. Basarabescu 

 Str. I.C. Brancoveanu 

 Str. Dealul Spirii 

 Aleea Dealul Spirii 

 Str. Theodor Aman 

 Str. Trandafirilor 

 Str. Crizantemei 
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Dezvoltare locală edilitară 

 

 Modernizare drumuri acces Campus Scolar în comuna Cumpăna,  

judetul Constanta – 8 km  (7strazi – 4,5km) 

 Str. Lebedelor  

 Str.Florilor  

 Str.Micsunelelor 

 Str. Strajii  

 Str. Iancu de Hunedoara  

 Str. Al.Ioan Cuza 

 Str. Brandusei 
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Dezvoltare locală edilitară 

 
Reabilitare si modernizare strazi  în comuna Cumpana, 

 Jud. Constanţa – 10,7 km (21 de strazi – 7,6 km) 

    

 Str. Nucilor 

 Str. Zootehniei 

 Str. Plopilor 

 Str. Vişinilor  

 Str. Vasile Pârvan (inclusiv trotuar) 

 Str. Iancu de Hunedoara( inclusiv trotuar) 

 Str. Vasile Lupu (inclusiv trotuar) 

 Str. Duiliu Zamfirescu (inclusiv trotuar) 

 Str. Carol I (inclusiv trotuar) 

 Str. I.L. Caragiale (inclusiv trotuar) 

 Str. Teiului  

  

 

 Str. Castanilor  

 Str. Iasomiei  

 Str. Busuiocului 

 Str.Stroe Felix  

 Str. Al. Alimănişteanu 

 Aleea Stadionului  

 Str. Dacia  

 Str. Cauciucului  

 Str. Monumentului 

 Str. Prel. Transformatorului 
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Dezvoltare locală edilitară 

  Alimentare cu apa 15 strazi 
2890 m                           

 Str. G. Coşbuc  

 Str. George Bacovia  

 Str. Prel. Banu Maracine  

 Str. Unirii 

 Str. Zefirului  

 Str. Brizei  

 Str. Al. Brizei  

 Str. Al. Veteranilor  

 Str. Semănătoarei  

 Str. Brazdei  

 Str. Trifoiului  

 Str. Dafinului  

 Str. Plopilor  

 Str. Interioară  

 Str. Tipografiei  

 Retea Canalizare 25 strazi 
5770m 

 Str. G. Coşbuc 

 Str. George Bacovia 

 Str. Prel. Banu Mărăcine 

 Str. Unirii 

 Str. Zefirului 

 Str. Brizei 

 Aleea Brizei 

 Str. Semănătoarei 

 Str. Brazdei 

 Str. Trifoiului 

 Str. Plopilor 

 Str. Coliliei 

 Str. Dafinului 

 Str. Dorului  

 Str. Pescăruşului 

 Str.Pelicanului 

 Aleea Izvorului 

 Str. Izvorului 

 Aleea Arcului 

 Str. Arcului 

 Str. Berzei 

 Str. Egretei 

 Str. Nuferilor 

  Str. Brotăcei 

 Str. Traian  

 4 statii de pompare  
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Dezvoltare urbanistică - 2019 

• Construcţii : 249 

• Branşamente : 269 

• Infrastructură : 13 

• Altele (dezmembrări /alipiri 
terenuri,informare, P.U.D./P.U.Z.) : 
125 

Certificate 
de urbanism: 

656 

• Construcţii : 200 

• Branşamente :  233 

• Infrastructură :  18 

 

Autorizaţii de 
construire: 

451 



Dezvoltare urbanistică 

Anul 2019 

344 
• Autorizaţii de intervenţie în domeniul public 

165 
• Certificate de atestare a edificării construcţiilor 

64 
• Avize criptă 

17  
• Procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor 

169 
• Procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor 



Dezvoltare urbanistică 

Evoluţia construcţiilor cu destinaţie rezidenţială 

În perioada 2016 – 2019 s-au finalizat 464 de construcţii. 
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Principalii indicatori de dezvoltare urbanistică 
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Pe raza comunei Cumpăna, figurează un număr de 20 societăți agricole. 

9 dintre acestea au sediul pe raza localității,  dar și persoane fizice autorizate, 
care împreună  cu persoanele  fizice din comună  lucrează o suprafață de 
3181,59 ha.  

Principalele culturi de pe raza comunei Cumpăna sunt: grâu, rapiță, floarea 
soarelui , orz, orzoaică și lucernă. 

În anul agricol 2019  au fost eliberate un număr de 77  adevrințe pentru 
A.P.I.A.  

În anul 2019 preţul mediu de vânzare al terenurilor agricole a crescut la 7.000  

euro/ha, față de 5000 euro/ha în 2018. 

În anul 2019 s-au eliberat 28 atestate de producător/28carnete de 
comercializare. 

În anul 2019  au fost vizate 107 contracte de arendă. 

 

 

Agricultură 
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 În comuna Cumpăna,  la data de 17.12.2019, stadiul înscrierii datelor în registru agricol ,pe 
suport de hârtie și suport electronic este următorul; 

- 4560 roluri persoane fizice cu domiciliul în localitate 

- 2975 roluri persoane fizice cu domiciliul în alte localități 

- 237 roluri persoane juridice  

 Suprafața totală a localității  Cumpăna este de 4490,59 ha , din care : 3181,59 ha teren arabil și 
509,90 ha teren intravilan.  

 Comuna Cumpăna este structurată în 156 străzi, pentru care a fost adoptat Nomenclatorul 
Stradal și atribuite numere poștale, a căror actualizare se face în permanență ca urmare a 
modificărilor intervenite în urma diverselor tranzacții pe care cetățenii comunei  le fac, fiind emise 
în acest scop un număr de 2300 adeverințe de nomenclator stradal și alte adevverințe, necesare în 
raporturile cu diferite instituții, sau pentru branșarea la  la utilități,  

 A fost sprijinită activitatea Societății de Salubrizare, prin trimiterea unui număr de 101 adrese 
pentru efectuarea curățeniei la imobilele deținute de către persoane care nu locuiesc pe raza 
comnuei, dar care dețin terenuri și nu le ingrijesc corespunzător. 

 S-au eliberat un număr de 53 de Certificate de Atestare pentru înscirerea în Cartea Funciară a 
terenurilor aferente caselor de locuit, anexelor gospodărești , precum și curții și grădinii din jurul 
acestora, înregistrate în evidențele registrului agricol,  persoanelor ce nu dețin acte de proprietate, 
conform Legii 231/2018, modificată prin Ordinul 3422/18.12.2019. 

 

 

Agricultură 
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 În anul 2019, s-au făcut modificările curente în ceea ce privește 
componența familiei, suprafețele de teren și animalelor deținute, modificări 
intervenite ca urmare a înstrăinărilor imobilelor și a altor documente 
translative de proprietate, fiind înregistrate un număr de 741 acte de Vânzare-
Cumpărare, Certificate de  Moștenitor, Procese Verbale de Recepție la 
terminarea lucrării, Contracte de Partaj Voluntar, acte de Alipire și 
Dezmembrare,  Sentințe Civile. 
 În anul 2017 a fost incheiat Contractul de Finanațare cu Oficiul de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară,pentru Programul Național de Cadastru și 
Carte Funciară a lucrărilor de Înregistrare Sistematică, respectiv realizarea 
lucrărilor de cadastru și intabulare pentru terenurile arabile extravilane, 
pentru un număr de 324 imobile, cu o suprafață de 1434 ha, program incheiat 
in anul 2019. 
 Pe raza comunei Cumpăna au  fost îmființate 2 Asociații. 
-  ASOCIAȚIA FERMIERILOR DIN SECTORUL ZOOTEHNIC DIN  
COMUNA CUMPĂNA. Conform Sentinței Civile Nr.6131/27.04.2018,  
-    ASOCIAȚIA GOSPODINELOR DIN COMUNA CUMPĂNA Conform 
Sc. Nr. 9098/18.06.2018 
 

Agricultură 
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   Bovine Ovine Caprine Porcine Cabaline Păsări albine 

2018 101 978 510 100 10 1800 1650 

2019 74 740 308 58 14 1500 1450 

Situaţia efectivelor de animale din comuna Cumpăna 

Agricultură 



Mediu 

42 

93,55 50,38 88,42 
91,35 

183,76 

644,1 

1451,4 

2252,89 

1041,75 

2026,42 

4412,15 

3971,3 

4845,67 
4631,93 

4,0% 4,6% 4,2% 2,0% 

4,4% 

11,7% 

23,9% 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Colectarea deșeurilor 

Deșeuri reciclabile (tone) Deșeuri menajere (tone) Grad de recilare (%)



Transportul în comun 

 În comuna Cumpăna, transportul în comun este realizat de două societăți de 
profil (SC TRANS TUR SRL  și  SC TRANS EVREN SRL), care deservesc cei 
aproximativ 10.200 persoane navetiste. 

 Având în vedere faptul că  drumurile comunale din interiorul localității sunt 
asfaltate în proporție de 80%, transportul în comun se realizează pe un traseu care 
acoperă și zonele nou înființate: blocurile de tip ANL, Campusul Școlar, Complexul 
Sportiv ”Centenar 2018”.  În aceste zone au fost amplasate noi stații de călători. 

 Administrația publică locală se preocupă permanent pentru asigurarea unui 
transport de călători civilizat, cu respectarea prevederilor legale impuse. 

 Din anul 2016, când a fost dat în folosință Campusul Școlar, Primăria comunei 
Cumpăna a asigurat transportul intern al elevilor de la și către școală. 

 În vederea rezolvării nevoilor de mobilitate la nivelul comunei Cumpăna, s-au 
inițiat demersuri pentru înființarea Serviciului Public de Transport Metropolitan, în 
concordanță cu Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2017-2023. 
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Situaţii de urgenţă 

• Intervenţii la incendii: 8 (față de 10 în 2018) din care 3 la clădiri, 2 la 
deșeuri de cauciucuri , 2 la vegetație uscată, 1 la miriște  

• Intervenţii  la  evacuarea  bunurilor si  persoanelor  afectate de alunecarea  
malului stâng al canalului Dunăre Marea Neagră în zona localității 
Cumpăna : 3 intervenţii (3 familii evacuate cu bunuri)  

• Intervenţii pesta porcină: 1 intervenţie 

• Alte intervenții accident retea utilitati gaze: 2  

• Exerciții/aplicații de pregătire in institutiile subordinate consiliului local 
Gradinite , Scoala generala , Liceul Tehnologic ,  Casa de Cultura , After 
School ,  Centrul socio- educativ, Centrul socio-medical : câte 1 exerciciu 
/ prezentare de material  1 

• 4 asistențe la evenimente 
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Siguranța cetățenilor și ordine 
publică 
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 În anul 2019 au fost soluționate  de către Biroul de Poliție Locală Cumpăna un număr 
de 48 petiții. 

 În cursul anului 2019 au fost aplicate un număr de 283 de sancțiuni contravenționale 
în cuantum total de 109,000 lei  din care 171 sancțiuni pentru nerespectarea Legii 
nr.61/1991 republicată, 87 sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor  hotărârilor 
Consiliului Local Cumpăna. 

 De asemenea au fost constatate în flagrant un număr de 8 infracțiuni, documentația 
fiind înaintată către instituțiile competente.  

 A fost identificat autorul unei fapte de furt calificat, faptă sesizată inițial cu autor 
necunoscut. 

 S-a intervenit la un număr de 119 sesizări prin intermediul dispeceratului Biroului 
Poliției Locale , 152 apeluri prin SNUAU 112 și 22 apeluri directe. 

 Au fost desfășurate activități împreună cu toate compartimentele din cadrul Primăriei 
comunei Cumpăna, SPCLEP Cumpăna, Liceul Tehnologic  ”N.Dumitrescu”  Cumpăna. 

 Au fost însoțite echipajele de la serviciul ecarisaj, asigurată paza în zona malului 
Canalului Dunăre-Marea-Neagră surpat, au fost asigurate măsuri de ordine cu ocazia 
desfășurării campaniilor electorale și alegerilor din anul 2019. 



Obiective corelate la nivel județean cu Planul Managerial al Inspectorului Școlar 
General pentru 2018-2019: 

 1. Orientarea demersului didactic spre dezvoltarea competențelor necesare 
reușitei școlare și sociale și implementarea strategiilor de evaluare cu scop de 
orientare şi optimizare a învăţării;  

 2. Consilierea și orientarea elevilor în vederea alegerii unui traseu educațional 
adaptat intereselor și capacităților individuale, în scopul prevenirii abandonului 
şcolar şi a părăsirii timpurii a sistemului de educaţie;  

 3. Asigurarea unei educaţii pentru dezvoltare durabilă, prin proiecte şi 
programe educative locale, naţionale şi internaţionale, promovarea educaţiei 
interculturale, a desegregării şcolare şi a egalizării şanselor în educaţie;  

 4. Optimizarea managementului resurselor umane, în scopul profesionalizării 
carierei didactice şi a eficientizării activităţii manageriale; utilizarea eficientă a 
resurselor materiale şi financiare, în concordanţă cu noile politici educaţionale şi 

de finanţare. 

Învăţământ 



INFRASTRUCTURA ȘCOLARĂ/ 

PROGRAMUL DE FUNCȚIONARE 
 Procesul instructiv-educativ s-a desfășurat în 2 locații. 

 În anul şcolar 2018-2019,  Liceul Tehnologic „Nicolae 
Dumitrescu” Cumpăna a funcționat cu 56 clase, în care s-au 
desfăşurat cursuri pentru:  

 învăţământ primar – 29 clase 

 Învățământ gimnazial – 22 clase 

 Învățământ liceal – 3 clase – Tehnician în turism 

 Învățământ profesional – 2 clase – Ospătar (chelner), vânzător în 
unități de alimentație + Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist 

 Programul de funcţionare:  800 – 1700   

 Profilul liceului - Servicii/ Specializarea - Tehnician în turism 

 



EFECTIVE ELEVI 
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Forma de învăţământ PRIMAR GIMNAZIAL LICEAL PROFESIONAL TOTAL

An şcolar  

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Forma de 
învăţământ  

PRIMAR 544 683 671 688 721 702 725 735 

GIMNAZIA
L 

449 471 512 496 501 514 493 493 

LICEAL 59 72 92 90 77 88 94 64 

PROFESIO
NAL 

- - - - - - 15 41 

TOTAL 1052 1226 1275 1274 1299 1304 1327 1333 



TITULARI 
SUPLINITORI  
CALIFICAȚI 

SUPLINITORI  
NECALIFICAȚI ASOCIAȚI AUXILIAR NEDIDACTIC SUSPENDAȚI 

64 15 1 1 6 7 3+1+1 

TITULARI 
68% 

SUPLINITORI CALIFICAȚI 
16% 

SUPLINITORI NECALIFICAȚI 
1% 

ASOCIAȚI 
1% 

AUXILIAR 
6% 

NEDIDACTIC 
8% 

SUSPENDAȚI 
0% 

RESURSA UMANA 



NECALIFICA
T 

1% DEBUTANȚI 
8% 

DEFINITIVA
T 

22% 

GRADUL II 
20% 

GRADUL I 
49% 

NR. ANGAJAȚI 

NECALIFICAT

DEBUTANȚI 

DEFINITIVAT

GRADUL II

GRADUL I

GRAD  
DIDACTIC 

NR.  
ANGAJAȚI 

NECALIFICAT 1 

DEBUTANȚI 6 

DEFINITIVAT 18 

GRADUL II 16 

GRADUL I 
40/4 cu titlul de 

DOCTOR 

TOTAL 81 

Învăţământ 



GRADAȚII DE MERIT 

NIVEL 

NR. 

CRT.  NUME ȘI PRENUME CADRU DIDACTIC 

PRIMAR 1 Luncanu Valentina 

  2 Mangiurea Luminița 

  3 Marinescu Nicoleta 

  4 Rotaru Nina 

GIMNAZIAL 1 Dinculescu Nicolae 

  2 Badea Luminița 

  3 Costea Cristina 

  4 Oianu Elena 

Învăţământ 



PROMOVABILITATE  
An şcolar  2011-

2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

  2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019   2015-2016 

PRIMAR 526 665 650 685 711 694 711 718 

GIMNAZIAL 445 442 447 413 433 489 472 467 

LICEAL 58 71 73 80 71 80 79 61 

PROFESIONAL -  -  -   -  - - 12 36 

TOTAL 1029 1178 1170 1178 1215 1263 1274 1282 

PROMOVABILI
TATE 

97,81% 92,18% 91,76% 93,49% 93,53% 96,85% 95,79% 96,39% 
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Analiza rezultatelor elevilor la examenele naţionale:  

Evaluare Nationala, clasa a VIII-a 
Nr

. 

crt 

Anul școlar Disciplina 

Medii generale Procent promovabilitate 

<4,99 5-6,99 7-8,99 9-10 Sesiunea iulie 

1 2010-2011 

Limba română 21 36 51 10 82% 

Matematică  9 60 44 5 92% 

General  10 58 44 6 118 elevi - 92% 

2 2011-2012 

Limba română 31 36 36 6 72% 

Matematică  68 21 16 4 38% 

General  50 34 24 1 109 elevi - 54% 

3 2012-2013 

Limba română 19 53 20 2 68% 

Matematică  30 28 11 16 54% 

General  26 40 14 15 81 elevi - 68% 

4 2013-2014 

Limba română 23 39 29 2 75,20% 

Matematică  24 28 35 6 74,19% 

General  26 34 31 2 93 elevi  -72,04% 

5 2014-2015 

Limba română 16 20 44 12 82,60% 

Matematică  20 24 28 20 78,26% 

General  18 21 36 17 92 elevi-80,43% 

6. 2015-2016 

Limba română 13 21 36 17 85,05% 

Matematică  24 32 28 3 83,90% 

General  19 25 38 5 87 elevi -72,41%  

    Limba română           

7 2016-2017 Matematică  

    General  48 28 25 5 54,71% 

    Limba română 22 30 40 11 78,64% 

8 2017-2018 Matematică  36 50 15 2 65,04% 

    General  58 80 55 13 68.93% 

    Limba română 46 38 27 9 61.66% 

9 2018-2019 Matematică  68 47 12 2 51.26% 

    General  114 85 39 11 57.98% 



Nr. 

crt 
Anul școlar/nr elevi promovați 

1 2012-2013/ 0 elevi 

2 2013-2014/0 elevi 

3 2014-2015/2 elevi 

4 2015-2016/ 0 elevi 

5 2016-2017/3 elevi 

6 2017-2018/4 elevi 

7 2018-2019/11 elevi 

    

EXAMEN  
BACALAUREAT 

 



  PRIMAR GIMNAZIAL LICEAL 

Perioada ↓ Total M N Total M N Total M N 

2010-2011 1319 606 713 4822 4279 603 2226 1196 1032 

2011-2012 2842 592 2250 13561 676 2338 3014 676 2338 

2012-2013 8257 473 7784 17901 5842 12059 793 308 485 

2015-2016 4751 794 3957 22220 7516 14704 10200 3483 6717 

Perioada ↓ 
Numar absente Nr.total elevi 

Total M N Total 

2013-2014 36937 8836 28101 1275 

2015-2016 37171 11793 25378 1299 

2016-2017 24863     1304 

2017-2018 69866     1333 

2018-2019 52041 16443 35598 1330 

Monitorizarea și centralizarea absențelor: 
 



            Monitorizarea elevilor de etnie romă: 

AN ȘCOLAR Liceal/exmatriculați 

2011-2012 0 

2012-2013 0 

2013-2014 1 

2014-2015 3 

2015-2016 3 

2016-2017 0 

2017-2018 2 

2018-2019 5 

An școlar Primar Gimnazial Liceal Profesional 

2011-2012 16 11 0   

2012-2013 13 11 0   

2013-2014 11 9 0   

2014-2015 13 4 0   

2015-2016 38 12 0   

2016-2017         

2017-2018 45 9 0 1 

2018-2019 65 12 0 1 

Monitorizarea elevilor care au abandonat 
cursurile școlare: 
 



 

 

 

 

 

 

 

 În anul școlar 2018-2019 au fost premiați 766 de elevi, premiile fiind 

distribuite astfel:  

 Clasele pregătitoare: 143 de elevi 

 Clasele I: 100 elevi 

 Clasele a II-a: 150 de elevi 

 Clasele a III-a: 120 de elevi 

 Clasele a IV-a: 100 elevi 

Clasele V-XII:  

 Premiul de EXCELENȚĂ: 10 elevi (media generală 10) 

 Premiul I: 42 elevi (media peste 9.75) 

 Premiul al II-lea: 41 elevi (media peste 9.50) 

 Premiul al III-lea: 30 elevi (media peste 9.25) 

 Mențiune: 31 elevi (media peste 9.00) 

Învăţământ 



BURSE ELEVI 

NR. 
 CRT. TIP BURSĂ 

NUMĂR  
BENEFICIARI 

1 
Bursel de performanță, merit, studiu și sociale 

226+56 

2 BURSA  PROFESIONALĂ 32 

3 Burse pentru elevii din mediul rural APROX.  70-80  

4 Sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu CES 42 

NR. LOCAȚII NR BENEFICIARI  

ELEVI 

NR CADRE DIDACTICE 

COORDONATOARE 

13 223 18 

TABERE ȘCOLARE  



PROIECTE CU FONDURI EXTRABUGETARE/EUROPENE 

 

proiect depus prin programul de finanțare ERASMUS + 

232/2019-1-RO01-KA102-062490 902982507/ Liceul Tehnologic Nicolae 

Dumitrescu Cumpana /Oportunităti de munca pentru un viitor european 

/Cumpana/ Constanta/ DA 106,350 EURO/ 61.50 PUNCTE/ RESPINS - 

buget insuficient 

 

Proiect ROSE – anul II de implementare/73500 lei – 1000 de ore de 

pregătire suplimentară cu elevii de liceu, 17 angajați în proiect, 2 

tabere școlare organizate, activități extracurriculare, investiții în baza 

material a școlii. 

 

Învăţământ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARTENERI EDUCAȚIONALI 
- ISJ Constanța 
- Primăria și Consiliul Local Cumpăna 
- Consiliul Reprezentativ al Părinților 
- Poliția Națională și Locală Cumpăna 
- Biserica  
- Agenți economici din Eforie Nord și Cumpăna 
- Uniunea Turcă şi U.D.T.T.M.R.   
- Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Cumpăna 
- Agenţia Natională pentru programe comunitare în Domeniul Educaţiei şi 
Formării Profesionale din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului (proiecte Erasmus + și ROSE) 
- Instituții de învățământ și cultură 
- Unversitatea Maritimă Constanța, Universitatea „Ovidius” Constanța,  
- Universitatea „Tomis” Constanța 
- ONG –uri și asociații care au ca domeniu de activitate Educație 
 

Învăţământ 



        RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 
In domeniu financiar contabil -  situatia la data de 31.12.2019: 
Buget local – bunuri și servicii + CES 

Buget alocat – 660065 lei 
Execuție bugetară: 657335 lei 
Buget retras: 2680 lei 

Buget de stat - salarii – Buget MEN 
Buget alocat – 7782515 lei 
Execuție bugetară: 5982515 lei 
Buget retras: 1800000 lei 
         Toate cheltuielile s-au incadrat in prevederile bugetare, au fost analizate, 
prezentate si aprobate de Consiliul de Administratie.  
 Proiectul de buget şi proiectul de achiziții şi dotare a unității şcolare au fost 
elaborate la termenele legale, pe baza listelor de necesități pe compartimente şi catedre, 
în funcție de prioritățile stabilite de Consiliul de Administrație, buget aprobat de 
Primăria Comunei Cumpăna. 

 Sursele extrabugetare şi financiare au fost identificate prin proiecte europene, 
sponsorizări. 

Învăţământ 
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 Acte de stare civilă întocmite: 376. Din care:       
- acte de naștere: 27 (26 transcrieri, 1 adopţie), cu 7 mai multe decât în anul 2018;     
- acte de căsătorie: 88 (cu 5 mai puţine decât în anul 2018).     
- acte de deces: 261 (cu 24 mai multe decât în anul 2018),  din care 148 persoane cu domiciliu în comuna Cumpăna şi 

113 pentru persoane fără domiciliu în comuna Cumpăna).   
 
 Certificate de stare civilă eliberate: 332.  Din care:       
- certificate de naștere: 46;           
- certificate de căsătorie: 120;          
- certificate de deces: 283;           
- extras multilingv de căsătorie: 1.        

 
 Cereri de transcriere ale certificatelor străine în registrele de stare civilă românești: 30. Din care:   
- nașteri: 26 ;            
- căsătorii: 3;             
- deces: 1.             
  
 Dosare de schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă: 3.   
 Înscrierea de mențiuni de divorţ din străinătate cu aviz DEPABD: 2.   
 Eliberări  Anexa 9 privind statutul civil al persoanelor : 2.    
 Cereri de rectificare acte: 4.           
 Livrete de familie completate şi eliberate: 99. Din care:       
- la căsătorie: 88;            
- la cerere: 11.           
  
 Mențiuni privind modificarea statutului civil al persoanei, operate în actele de stare civilă și comunicate: 720. Din care: 
- operate pe exemplarul I și transmise la exemplarul II: 116.     
- comunicate la alte primării: 604. 

Stare civilă 
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 Cereri pentru eliberarea actelor de identitate pe parcursul anului 2019: 1948.  Din care:  
-     cǎrți de identitate: 1714;                  
- cǎrți de identitate provizorii: 113;          
- vize reședințǎ: 121.           
  
 Deplasǎri cu camera mobilǎ pentru preluarea fotografiei ȋn vederea eliberǎrii unui nou act de identitate 
persoanelor nedeplasabile: 10.      
 Numǎr nașteri ȋnregistrate ȋn baza de date: 160 (cu 24 mai puţine decât ȋn anul 2018).  
 Numǎr decese ȋnregistrate ȋn baza de date: 148 (cu 12 mai multe decât ȋn anul 2018).   
 Populația stabilă localitǎții Cumpǎna la finalul anului 2019:  15.474 persoane (spor de 247 de 
persoane faţă de anul 2018 - 15.227 persoane);      
 Verificǎri ȋn Registrul Național de Evidențǎ a Persoanelor și Evidențǎ a Pașapoartelor pentru persoanele care nu 
au solicitat eliberarea unui nou act de identitate ȋn termenul prevǎzut de lege: 381.    
 Invitații transmise cu sprijinul Poliției Locale Cumpǎna : 197.     
 Menţiuni operative introduse în RNEP:124.       
 Verificări persoane pentru  furnizări de date: 381. Din care:     
- la solicitarea persoanelor fizice (ȋntocmire dosare ANL, REMAT, completare dosare  prestații sociale ȋn strǎinǎtate 

și altele): 92.        
- la solicitarea persoanelor juridice (serviciul Taxe și Impozite, Biroul Juridic, Registrul Agricol, SPAS, Poliția 

Localǎ, Stare Civilǎ Cumpǎna, birouri notariale, birouri executori judecatoresti,  AJPIS și altele: 289.  
     

 Documente de identitate retrase şi distruse prin ardere (cărţi de identitate, cărţi de alegător, buletine de 
identitate, carnete cu cărţi de identitate provizorii): 1740.       
 Comunicări introducere/ştergere semnalări în Sistemul Informatic Naţional Semnalări:11. 
 Arhivă: 50 volume constituite.         
 Urmăriţi general depistaţi şi predaţi: 1.        
 Cazuri substituiri persoane depistate:  1.        
 Registrul electoral: actualizare permanentă.        
 Liste electorale permanente întocmite/asigurare permanenţă serviciu: 2 procese electorale, 3 tururi de 
scrutin. 

Evidența Persoanelor 



Asistenţă socială 

Cheltuielile cu asistența socială: 

- 74 indemnizatii  acordate persoanelor cu handicap grav 
(113 persoane cu handicap grav în 2018) 

- 55 asistenți personali angajați (nu erau asistenți 
personali angajați în 2018) 

- 74 de familii beneficiază de alocații pentru susținerea 
familiei (103 in 2018) 

- 70 de dosare de ajutor social (82 in 2018) 

Sezonul rece 2019 -2020: 7 dosare aprobate pentru 
ajutorul de încălzire a locuinței cu lemne, 12 pentru 
încălzirea cu gaze, 0 pentru încălzirea cu energie 
electrică.  
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Beneficiari de ajutor de urgenţă: 
În anul 2019–15 dosare însumând un cuantum total de 46.900 lei 
față de 5  dosare cu un total de 10.500 lei în 2018. 
 
Beneficiari de ajutor de înmormantare  -3 dosare însumând un 
cuantum total 900 lei, față de 2 dosare cu un total de 600 lei în 
2018. 
 
152 dosare alocații de stat pentru copii 
141 dosare de indemnizatii pentru creșterea copilului 
 
 Nu au fost scutiri privind unele măsuri cu caracter social 
prin hotărâri ale Consiliului Local Cumpăna. 

Asistenţă socială 
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Asistenţă socială 
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Asistenţă socială 
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Cheltuieli cu asistenţa socială
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Cultură și activităţi recreative 

 Şi la Cumpăna, cultura îşi ocupă locul binemeritat.  
 La buna calitate a actului cultural de aici contribuie mai mulţi factori educaţionali din 
comună – profesori de muzică, balet, învăţători, instructori de dansuri populare, dansuri 
moderne, balet, dansuri turceşti, etc.  
 Tot ceea ce înseamnă activitate culturală la nivelul comunei are loc în incinta Casei de 
Cultură, o instituţie modernă, dotată cu echipamente de sonorizare şi iluminat de cea mai bună 
calitate.  
 În fiecare an se elaborează un plan de activitate care se reactualizează în funcţie de 
activităţile ce se vor desfăşura: 
 Ziua Culturii Naţionale - „Dor de Eminescu”  
 Unirea Principatelor Române  
 Valentine’s Day 
 Dragobetele – „Sărbătoarea iubirii la români”  
 Ziua Internaţională a Femeii 
 Unirea Basarabiei cu România 
 Ziua Asistenţei Sociale 
 Târgul „EXPOAGROUTIL” – în cadrul târgului sunt promovate imaginea comunei, 

meseriile şi societăţile din localitate. 
 Sărbătoarea de Florii – botezuri sociale 
 „Fă-le o bucurie” – Campanie locală de strângere de alimente (cu ocazia sărbătorilor 

pascale) 
 Fă fericit un om necăjit!  
 Serbare câmpenească – „Ziua Internaţională a Muncii” 
 Ziua Europei – ’’Acum sunt în Europa’’ 
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Cultură și activităţi recreative 

 Ziua Internaţională a Familiei 
 Cina de IFTAR - specifică postului Ramazan 
 Ramazan Bayram 
 Ziua Eroilor 
 Concurs „Micii Sanitari” - Grădiniţele „Florilor” şi „Sf. Maria” 
 Festivalul Naţional de Folclor pentru Tineri Interpreţi ’’Dor de Cânt Românesc’’, ediţia a 

XIV-a 
 Ziua Internaţională a Copilului - Cupa „1 Iunie” 
 Ziua Învăţătorului  
 Festivalul „Dobroge, Mândră Grădină”  
 Adio, grădiniţă! 
 Festivitate de sfârşit de an şcolar – festivitate de premiere şi serbări şcolare 
 Spectacol final stagiune balet Şcoala „Nicolae Spirescu” Cumpăna 
 Convieţuire Interetnică pe Plaiuri Dobrogene. KUREŞ – lupte tradiţionale tătăreşti Ediţia a 

XII-a 
 Ziua Universală a Iei Româneşti 
 Tabere de vară 
 Kurban Bayram - Sărbătoarea Sacrificiului 
 Hramul Bisericii „Sf. Maria”, botezuri sociale 
 Festivalul Naţional de Folclor pentru Copii şi Tineri Interpreţi al Cântecului şi Dansului 

Popular „Dobroge, vatră de folclor” 
 Ziua Limbii Române 
 Deschiderea anului şcolar 2019 - 2020  
 Sărbătoare Tradiţiilor şi Meşteşugurilor Dobrogene 
 Festivalul Internaţional „Rodul Pământului”- la Cumpăna”, ediţia a XVII-a 
 Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice în Cumpăna 
 Sărbătoarea Recoltei și a Vinului Dobrogean 

 

 



Cultură și activităţi recreative 
 Hramul Bisericii „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, botezuri sociale 
 Ziua Armatei Române  

 Halloween Party 

 Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril – botezuri sociale 

 Ziua Dobrogei  

 Zilele Dobrogei - Târgul „Dobrogea, festival de obiceiuri și tradiții” 

 Ziua Internaţională pentru eliminarea violenţei asupra femeilor 

 Sf. Andrei – botezuri sociale 

 1 Decembrie - „Ziua Naţională a României” 

 Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi 
 Activităţi de Moş Nicolae pentru preşcolari şi clasele 0 – IV 
 Ziua Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna 
         Întreaga lună decembrie - dedicată copiilor şi bătrânilor comunei, prin organizare de serbări, 
spectacole, excursii, oferire de daruri. 
 Serbări şcolare cu ocazia Crăciunului  
 Orăşelul Copiilor  
 „Fă-le o bucurie” – Campanie locală de strângere de alimente  
 Colinde şi dansuri tradiţionale - spectacol specific datinilor de iarna 
 28 de ani de la Revoluţia Română din 1989 
 Daruri sub pomul de Crăciun, parteneri: Clubului “Rotary Pontus Euxinus” Constanţa 
 „Vine Moş Crăciun!” - campanie de Crăciun pentru bătrâni, persoane cu dizabilităţi şi persoane 

defavorizate 
 Sărbătoarea de Sfântul Ştefan – botezuri sociale 
 Foc de artificii de Anul Nou 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cultură și activităţi recreative 
         Tradiţia este o condiţie sine qua non pentru continuitatea şi deci pentru existenţa unei culturi, iar în 
ultimă instanţă a unei comunităţi umane. 
  Astfel, în fiecare an, are loc Festivalul Naţional de Folclor pentru Tineri Interpreţi “Dor de Cânt 
Românesc”, ajuns în anul 2019 la cea de-a XIV-a ediție. Fiecare ediţie îşi propune să se contureze ca o 
reuniune artistică de excepţie, o sărbătoare prin cântec şi pentru cântec, a românilor de pretutindeni. 
 Sărbătoarea anuală organizată pentru celebrarea comunei Cumpăna - Festivalul Internaţional „Rodul 
Pământului ”, ajuns în anul 2019 la cea de-a XVII-a ediție,  este o manifestare culturală complexă, cu 
participarea ansamblurilor folclorice locale şi a celor din ţară, a artiştilor români de muzică uşoară şi populară 
consacraţi.  
 De asemenea, anual, are loc evenimentul Convieţuire Interetnică pe Plaiuri Dobrogene. KUREŞ – 
lupte tradiţionale tătăreşti, ajuns în anul 2019 la cea de-a XII-a ediție. Prin această manifestare s-a încercat să 
se creeze posibilităţi depline de dezvoltare a relaţiilor interetnice, economice, sociale, culturale, ale liberului 
schimb de valori, precum şi a recunoaşterii reciproce a tradiţiilor şi obiceiurilor fiecărei etnii din acest spaţiu. 
 „Unirea Principatelor Române”,  „Ziua Eroilor”, „Ziua Armatei Române” şi „Ziua Naţională a 
României”, sunt evenimente cu semnificaţii deosebite pentru poporul român, ce cu sfinţenie trebuie marcate 
şi în localitatea noastră, ai căror locuitori îşi cinstesc eroii căzuţi pe câmpurile de luptă. În cadrul acestor 
evenimente au loc depuneri de coroane de flori la Monumentul Eroilor, momente cultural-artistice 
organizate, şedinţe solemne cu invitaţi: personalităţi istorice, culturale, sociale etc. 
 Primăria și Consiliul Local Cumpăna au organizat în perioada 6 decembrie 2019 – 7 ianuarie 2020, 
prima ediție a Orăşelului Copiilor în comuna Cumpăna, pe Stadionul Central de pe strada Dacia. În toată 
această perioadă, în zilele de vineri, sâmbăta și duminică, începând cu ora 17.00, tărâmul magic al 
Crăciunului și-a deschis porţile pentru copii, părinți şi bunici cu un spectacol intitulat „Crăciun Magic în 
Cumpăna”. Aşadar, cei mici au avut parte de teatru de păpuși, animații, jocuri, momente de magie, animație 
cu mascote și personaje foarte îndrăgite de copii, precum și multe alte surprize. 
 

 
 

 

 



Cultură și activităţi recreative 

 În cadrul Căminului Cultural activează ansamblurile de dansuri folclorice: „Româncuţa”- 

înfiinţat în anul 2004, format din tinerii comunei, „Muguraşii Cumpenei” - înfiinţat în anul 2004, 

compus din copii cu vârste între 5 şi 9 ani, „Boboceii Cumpenei” înfiinţat în anul 2016, compus din 

copii cu vârste între 9 şi 14 ani, precum şi „Doina Cumpenei”- înfiinţat în 2017, compus din adulţi – 

conduse de maestrul coregraf Constantin Olteanu.  

 Ansamblul de Dansuri Turceşti „Kardelen”, în traducere „Ghiocelul”, condus de prof. Firdes 

Musledin - înfiinţat în anul 2007 pentru a demonstra cât de bine sunt păstrate cultura, tradiţiile şi 

obiceiurile cetățenilor de etnie turcă din comună. 

 Începând cu anul 2007, a luat fiinţă „Laura Dance Studio”, o şcoală de dans sportiv condusă de 

prof. Laura Mândrescu Bogorodea. 

 În anul 2003 a luat ființă Şcoala de Balet ,,Nicolae Spirescu’’, sub îndrumarea prof. Eva 

Spirescu și Theodora Spirescu.  

 În luna ianuarie 2020 s-a înfiinţat Cenaclul „Armonii Cu(m)Pana”, având în componenţa sa, 

pentru început, 35 de copii frumoşi, talentaţi şi deştepţi, care vor cânta, lectura sau picta. 
 

 



Cultură și activităţi recreative 

 Biblioteca Comunală “Stela Iorga” Cumpăna şi-a desfăşurat activitatea în anul 2019 urmărind 

să-şi îndeplinească rolul ce rezultă din declaraţia din misiune: ,,… de a servi interesele de informare, 

studiu, educaţie, lectură şi recreere ale utilizatorilor din localitate, oferind acces liber şi 

nediscriminatoriu la informaţie şi cunoaştere prin colecţiile proprii.”  

 Total utilizatori activi: aproximativ 1500  

 Utilizatori înscriși noi: 40 

 Total volume intrate 2019: 284  

  Fond de carte existent: 15.279 volume (+aproximativ 5000 volume depozitate 

adecvat), din care 1417 - filozofie, ştiinţe social-politice, istorie; 2361 - ştiinţe exacte, 

tehnică, geografie; 10770 - lingvistică, filologie şi literatură; 731 - generalităţi, arte, 

sport 

  Valoarea fondului de carte = 22.155,22 lei 

 S-au efectuat peste 6.500 de vizite la sediul bibliotecii 

 Activitatea de valorificare a colecţiilor bibliotecii:  

 Popularizarea documentelor de bibliotecă prin mici expoziţii de carte şi rafturi tematice în 

funcţie de spaţiul disponibil : Minunata noastră planeta Terra; La şezătoare – glume, anecdote, 

proverbe şi ghicitori; Să recunoaştem personajul!; Să ne cunoaştem comuna. 

 Prezentarea de cărţi noi cititorilor. 

 



Cultură și activităţi recreative 

 Acţiuni de informare şi recitaluri din opere cu prilejul zilelor omagiale de naştere 
sau comemorative a diferitelor personalităţi culturale:  ,,Eminescu – o copilărie 
nepereche’’, ,,Sunt suflet din sufletul neamului meu” – George Coşbuc. 
 Prezentări ale celor mai importante evenimente din istoria poporului român : ,, Să 
ne amintim de Unirea Principatelor’’, ,,1 Decembrie-Ziua Naţională a României’’. 
 Implicare în activitatea „Cel mai bun dintre cei buni” - tabără de vară pentru elevii 
cu rezultate deosebite în anul școlar 2018-2019.   
 În anul 2019 am participat la toate consfătuirile metodice organizate de Biblioteca 
Judeţeană „I.N. Roman” Constanța şi la alte evenimente organizate la nivel judeţean. 
 Biblioteca a fost şi este  implicată într-o serie de de activităţi conform programului 
cultural  anual.  
 S-au  recuperat cărţile împrumutate de la cititorii restanţieri prin deplasarea la 
domiciliu 
 Biblioteca se ocupă şi cu tehnoredactarea revistei ,,Comuna mea Cumpăna’’.  
 Prin această apariţie se  doreşte ca locuitorii să fie pe de-o parte informaţi, iar pe de 
alta parte implicaţi în ceea ce înseamnă dezvoltarea comunităţii din care fac parte. 
 Vizite ale unor mici grupuri de elevi ai ciclului preşcolar şi primar, în mod 
organizat şi însoţite de educatori şi învăţători, privind instruirea potenţialilor cititori 
privind programul bibliotecii, modul de împrumut şi de utilizare, păstrare si restituire 
al cărţii. 
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Cultură și activităţi recreative 

 Biblionet – lumea în biblioteca mea 

 Cu ajutorul programului Biblionet care facilitează accesul gratuit la 
informaţie, elevii şi studenţii, pentru care calculatorul reprezintă o resursă 
importanta în procesul de învăţământ, apelează la diverse servicii –scanare 
şi expediere a unor documente prin e-mail, asigurarea posibilităţii de 
editare şi de prelucrare a documentelor, efectuarea de servicii de tipărire la 
imprimantă.  

 Foarte mulţi copii au descifrat tainele calculatorului, aceştia vizitând 
zilnic  biblioteca.   

 Apelând la aceste servicii, şomerii şi-au putut spori şansele de a găsi 
un loc de muncă prin intermediul site-urilor web, completând aplicaţii on-
line sau învăţând cum să-şi întocmească CV-uri care arată profesionist. E-
mail-ul ajută rudele aflate la mii de kilometri distanţă.  
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Clubul Sportiv ”Victoria” Cumpăna 

Clubul  Sportiv ”Victoria” Cumpăna, entitate de interes public, cu personalitate 
juridică,  înființat prin Hotărârea Consiliului Local Cumpăna nr. 182 din 22.12.2016, 
înregistrat la Ministerul Tineretului și Sportului, în baza Certificatului de Identitate 
Sportivă nr. 32/2017, organizat în conformitate cu prevederile Legii Educatiei Fizice și 
Sportului,  nr.69/2000, va funcționa  cu un numar de 7(șapte) discipline sportive, astfel: 
rugby,  fotbal,  scrimă,  gimnastică  ritmică,  lupte,  șah,  arte marțiale. 

 Clubul Sportiv ’’VICTORIA” CUMPĂNA s-a înfiinţat în scopul organizării şi 
administrării  activităţii sportive, în vederea realizării activităţii de performanţă, selecţie, 
pregătire şi participarea sportivilor la competiţii sportive interne şi internaţionale, la 
ramurile de sport ce aparţin clubului. 

 Clubul Sportiv ’’VICTORIA’’ CUMPĂNA sprijină  totodată şi sportul pentru toţi si 
sportul pentru persoane cu nevoi speciale, în  vederea  menţinerii sănătăţii,  recreerii şi 
socializării cetăţenilor. Sportul pentru toţi si sportul pentru persoane cu nevoi speciale va 
fi realizat printr-un complex de activităţi bazate pe practicarea liberă a exerciţiului fizic, 
într-un mediu curat şi sigur, individual sau în grup, organizat ori independent. 

 Clubul Sportiv “Victoria” Cumpăna a fost angrenat pe parcursul anului 2019 prin 
secţiile active, la diferite competiţii sportive, atât pe plan judeţean, naţional şi 
internaţional, în urma cărora sportivii clubului au obţinut rezultate deosebite. 
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SECŢIA DE GIMNASTICĂ RITMICĂ – antrenor  Elena VLAD  

CAMPIOANĂ BALCANICĂ 
  

 Activitatea micuţelor sportive, componente ale C.S. “Victoria” 
Cumpăna, s-a concretizat pe parcursul anului 2019, într-un număr 
impresionant de 26 medalii:  12 medalii de aur, 10 medalii de 
argint şi 4 medalii de bronz, astfel: 
    Campionatul Naţional = 7 medalii (3 de aur şi 4 de argint) 
    Cupa României = 6 medalii (3 de aur, 2 de argint şi 1 de bronz ) 
    Cupa ,,Irina  Deleanu” = 3 medalii (1 de aur, 1 de argint  şi 1 de 
bronz) 
    Cupa ,,Arad Trophy” = 10 medalii (3 de aur, 3 de argint  şi  4 de 
bronz) 
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SECŢIA DE LUPTE – antrenor  Georgios PAPAZOU  

CAMPION BALCANIC 

  

Lotul Secţiei de Lupte cuprinde un număr de 20 
sportivi, care au participat în anul 2019 la diferite 
competiţii sportive naționale și inernaționale, unde 
au câștigat: 
 
- 3 madalii de aur 
- 6 medalii de argint 
- 4 medalii de bronz 
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SECŢIA DE RUGBY   

antrenori Florin BĂCIOIU şi Marius CODEA 

  

Echipele din cadrul secţiei de rugby a C.S. “Victoria” Cumpăna au obţinut următoarele 
rezultate: 

 
Campionatul Regional de Rugby,  Bucuresti 2018 - 2019, cat. U14. La acest campionat 

regional s-au înscris 10 echipe, C.S. “Victoria” având următoarea linie de clasament: Locul 5 - 32 
puncte (8 jocuri, din care: 9 victorii, 0 egalităţi, 8 înfrângeri, 218 puncte marcate, 190 puncte primite)  
 
 Campionatul Naţional de minirugby 2019, cat. U14 – Săcele, 26 – 30 iunie 2019. 
         Campionatul s-a desfăşurat sub forma unui singur turneu, în localitatea Săcele, turneu la care 
au participat 10 cluburi, la final echipa noastră ocupând locul 6, cu următoarele rezultate: 
    Grupe: Cumpăna – Mihail Kogălniceanu  5 – 5 
               Cumpăna – Şoimii Bucureşti  3 – 10 
   Locul 5 – 6: Cumpăna – Săcele  0 – 3  
 
 Campionatul Naţional de minirugby  
      Campionat sub forma disputării unui număr de 5 turnee, desfăşurate în localităţile: Constanţa, 
Cristian (Braşov), Cluj, Bârlad şi Bucureşti. 
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SECŢIA DE FOTBAL SENIORI   

antrenor Vasilică CRISTOCEA 

  

Rezultate obţinute de echipa de fotbal seniori: 
Campionatul Judeţean de fotbal Liga a  4 – a, ediţia 2018 - 2019 
Locul   8, 34 jocuri, 18 victorii, 6 egalităţi, 10 înfrângeri,  60 puncte 
 
Cupa României faza judeţeană, editia 2019– 2020 
Echipa C.S. “Victoria” Cumpăna a trecut 2 tururi eliminatorii, 
calificându-se astfel în finală. Disputată pe teren propriu, finala  
s-a disputat între “Viitorul” Cobadin şi echipa noastră, rezultatul 
final fiind 4 -1, C.S. “Victoria” Cumpăna câştagând astfel faza 
judeţeană şi calificându-se în turul I al Cupei României 2019-2020. 
 
Campionatul judeţean de fotbal – Liga a IV – a, ediţia 2019 – 
2020 
Rezultate tur:  
Locul 5,     19 jocuri,   11 victorii,  4 egalităţi,  4 înfrângeri,    37 
puncte 
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SECŢIA DE FOTBAL JUNIORI   

Antrenori Cristian MUSTACĂ şi  Eduard NĂSTASE 

  

Grupa 2006 – 2007, antrenor Cristian MUSTACĂ 
Rezultatele obţinute la competiţiile în care s-au înscris: 
  
Campionatul Judeţean de fotbal Juniori D, editia 2018 -2019. 
Linia de clasament este următoarea:  Locul  4, 22 jocuri, 13 victorii, 3 
egalităţi, 6 înfrângeri,  41 goluri marcate,  23 goluri primate, 42 puncte. 
  
Cupa Satelor, categoria U13, editia I, 2018 – 2019- Locul II. 
Acesta competiţie care angrenează echipele din satele şi comunele din toată 
ţara a început în toamna anului 2018 şi s-a finalizat în 12.05.2019, prin 
disputarea finalei dintre echipele Ruginoasa (Iaşi) si Cumpăna (Constanţa).  
 
Campionatul Judeţean de fotbal – juniori C2,editia 2019 – 2020 
Rezultate tur:  Locul 2,  9 jocuri,  7 victorii,  0 egalităţi,  2 înfrângeri,  21 
puncte . 
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SECŢIA DE FOTBAL JUNIORI   

Antrenori Cristian MUSTACĂ şi  Eduard NĂSTASE 

  

Grupa 2007 – 2008, antrenor Cristian MUSTACĂ 
Competitiile la care au participat si rezultatele obtinute: 
Campionatul Judeţean de fotbal juniori D2, ediţia 2018–2019 
Locul  2,  16 jocuri, 13 victorii,  2 egalităţi,  1 înfrângeri,  54 goluri marcate, 6 goluri primite,       
41 puncte. 
  
Cupa Kinder 2019, Constanta 20-23 iunie 2019 - Locul III 
 
Cupa Satelor, ediţia 2019–2020  
Faza judeţeană:  Locul  I 
Grupe: 
    Cumpana – Pestera           15  - 0 
    Cumpana – Cuza Voda      9 – 0  
Turneu final: 
    Cumpana – Mihai Viteazu      3 – 0 
    Cumpana -  Castelu                 4 – 2 
 
Campionatul Judetean de fotbal – juniori D2, editia 2019–2020 
Rezultate tur: Locul  1,  10 jocuri,  10 victorii,  0 egalităţi,  0 înfrângeri, 30 puncte 
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GRUPA 2008-2009, antrenor Eduard Năstase 
Competitiile la care au participat sportivii grupei 2008-2009: 
Cupa “Primăverii” organizată de A.S.  “Luceafarul” Constanţa, clasându-se la 
final pe locul 2 din 6 echipe participante 
 
Campionatul Judeţean de juniorii, editia 2018 – 2019 - Locul  8,   22 jocuri,  5 
victorii,  1 egalitate,  16 înfrângeri,   16  puncte. 
 
Campionatul Judeţean de juniori, editia 2019 – 2020 
Rezultate tur:  Locul    8,    11 jocuri,   4 victorii,  1 egalitate,  6 înfrângeri,  10 
puncte 

Grupa 2010-2012, antrenor Eduard Năstase 
 
Memorialul “GHEORGHE OLA – GHE ENE” - Locul 3 în grupă 
Rezultate: 
     CS VICTORIA – United Constanta     3 - 0  
     CS VICTORIA – Academia Hagi 3     3 - 6 
      CS VICTORIA – Farul 1                      2 -7 
      CS VICTORIA – Sparta Techirghiol    6 – 3 
  
CAMPIONATUL JUDEŢEAN DE FOTBAL juniori, editia 2019 – 2020 
Rezultate tur:   Locul    7,   11 jocuri,    2 victorii,  3 egalităţi,  6 înfrângeri,   9 puncte 
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SECŢIA DE SCRIMĂ   

Antrenor Sebastian BEZEM 

Rezultatele obţinute şi competiţiile unde au participat: 
Cupa Prieteniei: 22- 23 februarie 2019, Cumpăna 
Competiţia a fost organizată de C.S. “Victoria” Cumpăna, având invitate numeroase  
cluburi din ţară: Bucureşti, Iaşi, Buftea, Braşov, Slobozia, Constanţa,etc. 
Rezultatele obtinute:  
Categoria - Sabie feminin individual - LOCUL III                                                                                                
 
Campionatul Judetean de Scrimă: 09 noiembrie 2019 – Constanţa 
Proba sabie individual, categoriile 1,2 si 3. 
A. Categoria 1(copii 12 – 13 ani) 
    Locul 1, locul 2 , Locul 3 
B. Categoria 2(copii 10 – 11 ani) 
    Locul 2 , Locul 3 
C. Categoria 3(copii 8 – 9 ani) 
    Locul 3  
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 Sfârşitul anului competiţional 2019, încheie astfel un sezon cu 

rezultate de excepţie pentru sportivii clubului nostru, fapt ce ne 
onorează,dar ne şi obligă, în a avea şi pe parcursul anului viitor rezultate 
la fel de bune. 
 Aceste rezultate obţinute de sportivii noştri, precum promovarea 
comunei Cumpăna, atât pe plan judeţean dar şi naţional, sunt rodul 
muncii şi profesionalismului întregului colectiv de antrenorii ai C.S. 
”Victoria” Cumpăna. 
 Activitatea sportivă desfășurată în cadrul celor șase secții active ale 
CLUBULUI SPORTIV VICTORIA Cumpăna, pentru anul 2019, nu se 
concretizează numai prin rezultatele muncii micilor sportivi, ale 
antrenorilor, ci în primul rând prin faptul că dispun de o bază sportivă 
solidă, pusă la dispoziție de Primăria și Consiliul Local Cumpăna, 
precum și de susținerea finaciară,  asigurată din venituri de la Unitatea 
Administrativ Teritoriala Cumpăna și din sponsorizări. 

Clubul Sportiv ”Victoria” Cumpăna 
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VENITURI SI CHELTUIELI  pe capitole BVC 2019 REALIZAT REALIZAT propunere 

          31.12.2019 31.12.2019 % BVC 2020 

Veniturile totale, la capitolul 67.00.05.01 1049000 1058445,00 100,90 1510000 

43.09 - sume INCASATE de la bugetul local 920000 920000 100,00 1510000 

37.01 - sume INCASATE din donații și sponsorizări 125000 134590 107,67 0 

33.08 - sume INCASATE din alte activitati 4000 3855 96,38 0 

Cheltuielile totale, la capitolul 67.00.05.01 1049000 937911,26 89,41 1510000 

10.-Cheltuielile de personal,  din care : 240400 239162 99,49 252750 

10.01.01- cheltuieli cu salariile de bază 220000 219678 99,85 220000 

10.01.08- fond de premiere   0 0 0,00 0 

10.01.17- Indemnizatie de hrana   12300 11455 93,13 16650 

10.02.06- Vouchere de vacanta   2900 2900 100,00 5800 

10.03.07- contributii angajator – 2,25%  5200 5129 98,63 10300 

20 - Cheltuielile cu bunuri și servicii, 808600 698749,26 86,41 1257250 

20.01.01 -Furnituri de birou   4000 1291,31 32,28 4000 

20.01.02 - Materiale pentru curatenie 0 0 0,00 0 

20.04.01 - medicamente     0 0 0,00 1400 

20.01.05 - Carburanti     14000 12150 86,79 14400 

20.01.08 - Posta ,telefon, fax, internet, total 600 57 9,50 200 

20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 159000 135667,7 85,33 164000 

20.03.01 - Hrana pentru oameni – alimentatie de efort 140000 127288,08 90,92 146250 

20.05.30 - Obiecte de inventar   104000 66189,1 63,64 226000 

Deplasari interne ale loturilor/echipelor 101000 86875,07 86,01 302000 

20.06.02 - Deplasari externe ale loturilor /echipelor 4000 4000 100,00 0 

20.30.02 - Cheltuieli protocol, prezentare (meciuri oficiale, turnee,) 10000 3880 38,80 15000 

20.30.30 -  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 272000 261351 96,08 384000 

  EXCEDENT 2019 - din sponsorizari   116678,74   0 

EXCEDENT 2019- din sponsorizari si venituri din alte activitati  - 120533,74 

RAPORT FINANCIAR CONTABIL / 2019 



PROIECTE  în PERSPECTIVĂ 

 Implementarea proiectului cu finanțare europeană în cadrul POR  

“Cresterea eficientei energetice la Liceul Tehnologic ”Nicolae Dumitrescu” - Corp 

C1 ( Școala Nouă) 

 Implementarea proiectului  “Trotuare și siguranța circulației (24km)” - 

Programul Național de Dezvoltare Locală PNDL 

 Amenajarea peisagistică a  comunei 

 Actualizarea Planului de Urbanism General 

 Amenajarea de parcuri de joacă 

 Finalizarea lucrărilor de construire a celor doua grădinițe si a creșei 

 Finalizarea lucrărilor de asfaltare a străzilor  

 Finalizarea proiectelului Centrul Cultural de Tineret,  

 Finalizarea proiectelului Centrul Civic,  

 Finalizarea proiectelului Bazinul de Inot  

 Finalizarea proiectului Locuinţe pentru tineri de tip ANL – 64 apartamente, în 

comuna Cumpăna, judeţul Constanţa  

 Finalizarea proiectului  Nod rutier Cumpăna A4 (km16+700) – DN 39E  
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Vă mulţumesc  

pentru atenţie! 
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