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1.1. Caracteristici generale
Repere istorice. Pozitionarea comunei Mihai Viteazu
Studiind documentele si lucrarile geografice de pana in secolul XX, reiese ca “ asezarea “
Mihai Viteazu a suferit de-a lungul anilor un proces de “ migrare “ din vatra veche spre cea care o
analizam noi astazi.
Fosta asezare Sariurt , asa cum era numita in vechile documente, ca toate localitatile din
Dobrogea, si-a mutat “ vatra satului “ in functie de necesitudini.
Informatii din secolul al XIX-lea pozitioneaza satul Sariurt la o distanta de 65 km de portul
la Dunare - Tulcea si 29 km de cea mai infloritoare si fosta capitala a Dobrogei – Babadag, pe
malurile apusene ale lacurilor Zmeica si Sinoe.
Astazi “Cartea Verde a judetului Constanta” situeaza localitatea Mihai Viteazu in partea de
nord-est a judetului, la o distanta de 60 km de portul la Marea Neagra - Constanta, pana la limita
cu localitatea Baia din judetul Tulcea, si detine impreuna cu localitatea Sinoe o suprafata teritorial
administrativa de 20607 ha, din care 10194 ha reprezinta ape, respectiv – lacul Sinoe.
Din punct de vedere geografic face parte din cadrul Complexului

Razelm – Sinoe ,

important obiectiv turistic, situat la marginea sudica a Podisului Casimcea, podis cu o altitudine
cuprinsa intre 200-250 m.
Hotarele comunei sunt marginite acum de localitatile: Tariverde, Fantanele, Panduru, Baia,
Sinoe, Istria, Nuntasi.
Transportul in comun

dintre localitatea Mihai Viteazu si orasele Constanta, Tulcea si

Babadag se realizeaza cu microbuze si autobuze, cu un program de functionare satisfacator, si
suplimetar cu trenul, din statia C.F.R. Mihai Viteazu, pe linia Medgidia – Babadag.
Centrul comunei este strabatut de o sosea principala, care leaga drumul european E87
Tulcea – Constanta de drumul judetean DJ 226, Mihai Viteazu – Navodari.
De o parte si de alta a soselei se afla institutiile principale ale localitatii.
Aceste drumuri, dezvoltate inca din antichitate, asigurau legatura dintre cetatea Histria si
vatra localitatii si erau strabatute de convoaiele armatei turcesti, in trecerea lor spre garnizoana
Babadagului.
Numite la inceputul secolului XX, “sosele vecinale” si “drumuri naturale”, acum aceste drumuri au
devenit culoare europene, nationale si judetene.
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Relieful
Din punct de vedere geomorfologic se poate afirma ca localitatea este situata intr-o
regiune caracterizata prin trei unitati de relief:
¾ Campia inalta asezata pe Podisul Istriei, usor ondulata si brazdata de vai inguste, formate
datorita eroziunii solului cauzata de colectarea apelor provenite din precipitatii.
Aceasta asigura cea mai mare suprafata arabila din zona.
¾ Dealurile sunt versanti cu pante de pana la 15-20 % si inaltimi cuprinse intre 30 – 152 m.
Ele pastreaza si astazi aceleasi nume date de catre localnicii turci, si anume :
Caraborum (nor negru), inalt de 65 m, acoperit cu islazuri si ogoare ;
Amza – Saisi (stana lui Amza), deal despre care se povesteste ca un turc pe nume
Amza crestea sute de oi si la care munceau straini, adica romani veniti din Moldova;
Maadem – bair de 92 m inaltime;
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Movila Mare de 91 m, numit si Movila lui Dragoi;
Dealul Mormintelor, inalt de 124 m, numit asa pentru ca la poalele muntelui s-au gasit mai
multe morminte in urma unor sapaturi;
Dealul Haidan - cel mai inalt dintre dealurile enumerate - 125 m, cu varful Casapchioi.
Dealul domina imprejurimile si aici isi are izvorul paraul Sariurt (Saraturile);
¾ Depresiunea formata de valea paraului Sariurt,

ce se strecoara printre dealuri pe o

lungime de 12 km, avand maluri inalte si rapoase si se varsa in lacul Sinoe.

Clima
Zona localitatii Mihai Viteazu se incadreaza in climatul temperat, caracteristic zonei
Dobrogei, si care rezultă datorita pozitionarii ei pe glob, respectiv la jumătatea distanţei dintre pol
şi ecuator.
Iernile sunt mai blânde decât în restul ţării, fapt explicat prin patrunderea maselor de aer
cald dinspre Marea Neagră. Vara, aceleasi mase de aer, sunt umede si racoroase.
Vânturile dominante ale zonei sunt Crivăţul in perioada iernii şi Austrul pe perioada verii,
numit în popor si „traistă goală", deoarece este un vânt secetos care creează vârtejuri de praf ca
nişte mici cicloane. Iarna, vanturile bat predominant dinspre nord-est si sud-vest si vara dinspre
sud-est, uneori dinspre nord.
Temperatura medie anuală este de +10 - +11 °C, cu extremele înregistrate de - 25 °C în
iarna anului 1941 şi + 40 °C, în vara caniculară a anului 1998.
Ca si consideratii generale, iernile se caracterizeaza ca fiind aspre si uscate, iar verile ca
fiind aride.
Precipitatiile sunt reduse cantitativ, media anuala nedepasind 360 mm. Din punct de
vedere al temperaturii si precipitatiilor se constata alternarea anilor secetosi cu a celor ploiosi, in
ultima perioada observandu-se o scadere a temperaturii atat vara cat si iarna.

Solurile
Comuna Mihai Viteazu si comuna Sinoe dispun impreuna de o suprafata de teren
extravilan de 7505 ha si 606 ha teren intravilan.
Teritoriul administrativ al comunei Mihai Viteazu este de 20607 ha si este cuprins partial in
cadrul Rezervatiei Biosferei “Deltei Dunarii”, numit extravilan.
In zona cuprinsa in Rezervatia Biosferei se afla pasunea “Grindul Lupilor”, o zona
mlastinoasa care are ca si intindere aproximativ 800 ha.
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Zona comunei Mihai Viteazu prezintă, ca formaţiuni geologice, asa numitele şisturi verzi
care sunt formate din şisturi argiloase, mărnoase, compacte, de culoare verde-cenuşie sau brună.
In cuaternar această formaţiune era acoperită cu loess, dar datorită eroziunilor acest înveliş a fost
înlăturat, astfel încât şisturile verzi apar la suprafaţă.
Solul în general este un cernoziom al cărui conţinut în humus este destul de bogat în
partea de vest, în sectorul numit Mişilic, pe locul unde altă dată au fost păduri.
In partea de est, spre lacul Sinoe, există un cernoziom degradat de culoare gălbuie.
Cernoziomul levigat se întâlneşte în partea de nord a localitatii, cu decrovuri şi padine pe
suprafeţe mici, suprafete redate agriculturii ca urmare actiunii interesate a localnicilor.
Solurile închise se întâlnesc pe suprafeţe restrânse în SV comunei, sunt formate pe loess
nisipos, sau depozite loessoide nisipoase.
Privite în totalitatea lor, solurile comunei reprezintă o însemnată resursă ce a contribuit la
formarea avuţiei comunei. Cernoziomul, ca sol tipic, cel mai intalnit pe teritoriul comunei, are o
fertilitate naturala ridicata, fiind propice culturilor cerealiere, a plantelor tehnice, etc.

Resursele de subsol
Gama resurselor de subsol, existente in zona Mihai Viteazu, este relativ limitata.
Traditii locale exista doar in exploatarea si valorificarea carierelor de argile pentru
productie de materiale de constructii traditionale, nisip, prundis si piatra.
Subsolul comunei Mihai Viteazu nu mai cuprinde alte resurse naturale importante care sa
poata fi valorificate.

Hidrografia
Teritoriul localitatii dispune de o retea hidrografica formata din lacuri, izvoare si paraul
Sariurt, al cărui debit de apă este mic, pe timp uscat cca 0,03 l/sec (debit de etaj provenit din
panza freatica), insa la ploi torentiale caracterizate prin intensitate mare (cca 80 l/sec/ha pentru
frecventa de 1/10 si la o durata de 1 ora), debitul maxim atingand 35mc/sec.
Pe sectorul pârâului ce strabate localitatea s-a construit o cişmea care alimentează cu
apă locuinţele aşezate pe deal, unde stratul freatic aflat la adâncimi mari nu poate fi exploatat
prin constructia de fantani.
In restul localităţii, stratul freatic se găseşte la adâncimi mici de aprox. 2-3 m. Paraul
Sariurt se varsa in lacul Sinoe dupa aproximativ 3 km de curgere in directia S-E.
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In apropierea localităţii se află lacurile Sinoe, Goloviţa şi Zmeica, care se întind pe mari
suprafeţe şi constituie o mare bogăţie piscicolă, făcând parte din rezervaţia naturală a Deltei
Dunării.
In comuna Mihai Viteazu exista izvoare mici de apa care alimenteaza fantanile comunei.
Apa fantanilor din comuna Sinoe, apartinand de Mihai Viteazu este salcie, dar si in
aceste conditii apa este folosita in gospodarii ca apa potabila.

Flora
Vegetaţia este cea specifică zonei de stepă cu specii caracteristice: păiuşul stepic (festuca
sp), pirul crestat (agropiron cristatum), colilia (stipa lessingeana), negară (stipa copillata), păpădia
(taraxacum lacvigatum), peliniţa (artemisia austriaca), ceapa ciorii (gagea bulbifera), muşeţelul
(matricaria chemimilla).
Socul (gambucus migra) este planta care creşte prin grădinile localnicilor fără a fi plantată
şi se găseşte în cantităţi mari. De aceea centrele de colectare a plantelor medicinale sunt mereu
interesate de această plantă.
Pe dealurile unde nu este prielnică agricultura, flora spontană creează o privelişte
magnifică din aprilie până în noiembrie.
Culturile esenţiale, care îmbracă pământul de primăvara până toamna târziu, in prezent
sunt diferite de cele cultivate cu 100 de ani în urmă.
Suprafeţele mari de soiuri performante de grâu, porumb şi floarea soarelui au înlocuit
acele soiuri degenerate de grâu - arnăut, mei, duchie, trifoi, etc.
Sfecla de zahăr, cultivată pe mari suprafeţe în zonă pana in anul 1989, a dispărut datorită
costurilor mari de întreţinere a culturii, lipsa mijloacelor tehnice pentru recoltare şi distanţa mare a
punctelor de colectare.
Aceeaşi soarta au avut-o şi plantele textile, inul şi cânepa. Acum se cultiva cu succes
suprafeţe de coriandru şi rapiţă datorită solicitării lor pe piaţa farmaceutică.
Legumele cultivate pe arii extinse în perioada existentei IAS-urilor si CAP-urilor, acum sunt
neglijate, fiind cultivate în grădinile particulare ale gospodarilor functie de necesitatile fiecaruia.
Se cultivă în mod deosebit cartofi, roşii, ceapă, varză, ardei, vinete, etc, pentru consumul
personal şi foarte puţin pentru desfacere.
Pomii fructiferi întâlniţi în zonă sunt : corcoduşul, prunul, nucul, mărul, vişinul, etc. si sunt
intalniti tot în gospodăriile populaţiei.
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Viile, plantate în gospodării şi în afara vetrei satului, însumand o suprafaţă de
433 ha, conţin soiuri hibride dar şi alese (nobile) ca: Merlot, Cabernet, Sauvignon
Blanc.

Pădurea formează cadre compacte pe dealurile dinspre Tariverde, într-o varietate de
arbori şi arbuşti ca : pin, salcâm, frasin, mojdrean, păducel, lemn cănesc, măceş, cătină, liliac,
iasomie.
O foarte importanta resursa pentru comuna Mihai Viteazu o reprezinta recolta de
stuf din jurul lacului Sinoe. Acesta este folosit pentru export, fiind comercializat catre
Germania, Olanda, etc.

Fauna
Varietatea florei şi climatului specific dobrogean au creat un mediu favorabil pentru
anumite specii de animale sălbatice care trăiesc prin pădurile, ierburile şi bălţile lacurilor vecine.
Porcul mistreţ, căprioara şi iepurele sunt rarităţi cu care se laudă vânătorii satului. Vulpea
şi nevăstuica, care atacă des coteţele cu pasari ale localnicilor, sunt mult mai răspândite. Nu
lipsesc nici aricii, popândăii, hârciogii şi târâtoarele.
Păsările sălbatice, cum ar fi : potârnichea, uliul, piţigoiul, graurul trăiesc în pădure, iar
graurii, înmulţindu-se de la an la an, au început să provoace pagube prin distrugerea culturilor.
Primăvara devreme şi toamna târziu, raţa şi gâscă sălbatică, în cârduri, vin dinspre baltă,
trec pe deasupra satului şi se aşeză pe vii şi în lanurile de cereale, fiind un vânat uşor.

Valurile

de ţânţari, aduse de vânt dinspre lacuri, fac pe timpul verii serile mai puţin plăcute oamenilor şi
animalelor.
Animalele dăunătoare, şoarecele, şobolanul, s-au înmulţit în ultimii ani şi sunt o
ameninţare pentru gospodăriile satului lipsite de mijloace de deratizare.
Animalele crescute de gospodarii satului sunt: oaia şi capra, în număr mare, porci, vite,
păsări.
Lipsa cerealelor din ultimii ani, datorita calamitatilor naturale ce s-au abatut asupra acestor
culturi, a dus la scăderea efectivelor de animale.
Datorita lipsei unor programe clare de exploatare atat a vegetaţiei, faunei şi solurilor, fie
din necunoastere fie din dorinta obtinerii unor rezultate imediate, sunt utilizate de localnici care le
protejează sau le distrug exploatându-le iraţional.
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1.2. Situatia mediul inconjurator
Calitatea apei
Pentru toate lucrările şi construcţiile realizate sau în curs de realizare pentru alimentarea
cu apă a comunei Sinoe si Mihai Viteazu, tehnologia folosită a fost concepută cu respectarea
prevederilor legale de calitate şi de mediu în vigoare, în vederea asigurării unei calităţi
superioare a apei potabile, pe de o parte, ocrotirii şi conservarea naturii pe de altă parte, pentru
păstrarea unui echilibru ecologic.

De precizat ca Mihai Viteazu este racordat 100% la reteau de apa, iar
comuna Sinoe este racordata in proportie de 50%.

Sistemul propriu de alimentare cu apa a comunei Mihai Viteazu este compus din: sursa
de apa, rezervoarele de inmagazinare, statia de pompare si reteaua de distributie.
Sursa de apa este compusa din doua puturi forate la adancimea de cca 30m, echipate
cu electropompe submersibile, prin intermediul carora apa este trimisa la complexul de
inmagazinare existent.
Complexul de inmagazinare este format din doua rezervoare semiingropate de 200 mc.
In incinta complexului exista o statie de pompare cu hidrofor, din care apa este pompata la
consumatori.
Reteaua de distributie este formata din conducte de 125 - 150 mm diametru, cu
vechime mare (1960), asupra carora sunt dese interventii pentru reparatii.
Toate aceste lucrari au ca beneficiar de exploatare RAJA Constanta. Începând cu anul
2004, caracterizarea globală a apelor de suprafaţă s-a făcut în conformitate cu prevederile
Ordinului 1146/2002 - pentru clasificarea calităţii apelor de suprafaţă, cu excepţia apelor cu
salinitate ridicată, înlocuind STAS 4706/88 -"Ape de suprafaţă -Categorii şi condiţii tehnice de
calitate".
Evaluarea încadrării în clase de calitate, în scopul stabilirii calităţii apei, s-a făcut din
punct devedere chimic, biologic şi microbiologic, pentru probele recoltate luându-se în
considerare valoarea corespunzătoare la 90% asigurare.
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Analiza apelor de suprafata
Lacul Sinoe este izolat de restul Complexului Razelm - Sinoe, având legături mai
strânse cu Marea Neagră prin numeroase periboine.
La nivelul anului 2004, s-au prelevat probe din secţiunile: Edighiol, Periboina, Cetetea
Istria şi Centru lac.
Valorile medii, pe ansamblu lac la indicatorii chimici şi biologici mai semnificativi, au
fost:
Nr. crt.

Indicator de calitate

Valoare medie 2004(mg/l)

1.
2.
3.
4.
5.

Reziduu fix
Cloruri
Sulfati
Ca2+
Mg2+

1233,0
444,0
79,1
56,7
37,7

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Oxigen dizolvat
CBO5
CCOMn
N total
P total
Biomasa FPK

6,92
8,6
16,5
2,748
0,1128
8,89

O alta sursa de apa, importanta pentru comuna Mihai Viteazu, este lacul Golovita,
folosita in general pentru irigatii si adaparea animalelor.
In comuna Mihai Viteazu a existat din 1971, cand au inceput primele lucrari, pana in
1990, un sistem de irigatii foarte necesar agriculturii ce se dezvolta in zona. Acesta a avut de
suferit in urma vandalismului de care au dat dovada locuitorii dar si slabei interventii a statului
acolo unde vidul legislativ si lipsa autoritatii a existat.
In anul 2001, s-a incercat o revitalizare a sistemului de irigatii, dar costurile mari a
impiedicat finalizarea acestor lucrari.
Revenind la calitatea apelor, surse pentru comuna Mihai Viteazu, s-a dovedit ca in urma
studiului realizat in 2004, corespund calitativ din punct de vedere al constituenţilor chimici.
Ţinând seama de indicatorii salini şi cei de alcalizare (CSR şi SAR), apa de irigaţii preluată
din aceste surse se încadrează în limitele admisibile şi este utilizabilă la solurile şi plantele
de cultură din judeţul Constanţa.
În urma studiilor privind evoluţia nivelului şi chimismului apei freatice din amenajările de
irigaţii, în interacţiune cu mediul ambiant şi cu factorii antropici, s-au obţinut unele rezultate
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privind modul în care este utilizată apa de irigaţii, inclusiv influenţa pierderilor de apă asupra
evoluţiei apei freatice şi în final asupra solurilor.

Se impune o reabilitare a actualelor amenajari de irigatii, acolo unde acestea
au fost solicitate an de an, care sa permita satisfacerea solicitarilor beneficiarilor in noile
conditii, pe sistemul cerere-oferta, o mai buna aplicare a irigatiilor, o eliminare a
pierderilor de apa de pe traseul canalelor de irigatii si o exploatare a sistemelor de irigatii
mai eficienta printr-un control riguras al circulatiei apei.

Analiza apelor subterane
Facand referire la panza freatica, in special in comuna Sinoe, putem afirma ca in
proportie de 80-90% aceasta nu indeplineste gradul de potabilitate conform standardelor in
vigoare si poate produce oricand imbolnavirea populatiei.
In Mihai Viteazu, datorita faptului ca toate gospodariile sunt racordate la sistemul de
alimentare cu apa, prin societatea RAJA, nu se mai foloseste apa fantanilor decat pentru
animale si irigarea solului.

Calitatea aerului
In comuna Mihai Viteazu nu s-au efectuat studii privind calitatea aerului. Doar la nivel de
judet au fost facute studii privind poluarea de fond si poluarea de impact, in anul 2004.

Poluarea de fond si de impact
Poluarea de fond urmareste indicatori precum: NO2, SO2, NH3, în regim de prelevare de
24 ore. Analiza s-a realizat prin staţia de supraveghere APM, considerată a fi staţie de tip
URBSb (conform manualului de monitorizare, capitolul 4, criterii de clasificare staţii de
monitorizare a aerului). La această staţie nu s-au înregistrat depăşiri.
Reţeaua de control a poluării de impact constă în monitorizarea permanentă a
următoarelor categorii de poluanţi : poluanţi gazoşi, precipitaţii atmosferice, pulberi în
suspensie, pulberi sedimentabile.
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Evolutia calitatii aerului intre 1995-2005
Poluanti gazosi

Pentru poluanţii gazoşi nu s-au înregistrat depăşiri în perioada 2000 - 2004, datorită
condiţiilor meteo-climatice favorabile dispersiei.
Pe de altă parte, emisiile de NOx, sub influenţa radiaţiei solare (cu valori extrem de
mari în special în anotimpul cald), se transformă rapid, prin reacţii fotochimice, în ozon.
Pentru ozon, în perioada de vară, s-au înregistrat sistematic valori mari.

Calitatea solului
Situatia terenurilor din comuna Mihai Viteazu si comuna Sinoe este urmatoarea :

Mihai Viteazu
Zone functionale

Ha

%

Locuinte + functiuni complementare
Unitati industriale si depozite
Unitati agro-zootehnice
Institutii si servicii de interes public
Cai de comunicatie si transport
(rutier+CFR)
Spatii verzi, sport, agrement
Constructii tehnico - edilitare
Gospodarie comunala, cimitire
Pasuni
Ape
TOTAL INTRAVILAN 2005

208,94
6,98
32,39
4
40,19

63,75
2,13
9,88
1,22
12,26

2
0,50
1,67
18,50
12,55
327,72

0,61
0,15
0,51
5,66
3,83
100,00
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Sinoe
Zone functionale

Ha

%

Locuinte + functiuni complementare
Unitati agro-zootehnice
Unitati de servicii de interes public
Cai de comunicatie si transport rutier
Constructii tehnico-edilitare
Gospodarie comunala, cimitire
Ape
Pasuni
TOTAL INTRAVILAN 2005

205,65
18,85
2,5
32,05
0,3
3,47
4,90
10,56
278,28

73,90
6,77
0,90
11,53
0,10
1,25
1,76
3,79
100,00

Ca si in cazul aerului si apei, nici asupra solului nu s-au efectuat studii cu privire la
calitatea acestuia din punct de vedere al : excesului de umiditate,

eroziunii, solurilor

nisipoase, solurilor acide sau al salinitatii solurilor.
Specific comunei Mihai Viteazu este cernoziomul, ca sol tipic climatului arid. Are o
fertilitate naturala ridicata, fiind propice culturilor cerealiere si al plantelor tehnice.
Terenurile agricole folosite in comuna Mihai Viteazu nu beneficiaza de tratamente
speciale de mentinere a calitatii, singurele produse fitosanitare folosite sunt ierbicidele si in
cantitati foarte mici si insecticidele.

Reducerea efectelor secetei si combaterea desertificarii
România a semnat Convenţia pentru combaterea deşertificării, care a fost ratificată
de Parlament prin Legea 629/1997.
Judeţul Constanţa este unul din cele cinci judeţe din ţară care sunt
ameninţate de pericolul deşertificării.

Conform unui studiu efectuat de pedologii constănţeni, s-a demonstrat necesitatea
trecerii de la sistemul de lucrări agricole convenţional, care se bazează pe afânarea
terenului şi pe omogenizarea straturilor de sol prin arătură la cormană, cu alte cuvinte
întoarcerea brazdei, la alte forme de agricultura, neconvenţionale.
Vânturile frecvente, prezente pe toata perioada anului, vin să contribuie la
pierderea apei din sol şi la intensificarea fenomenului de ariditate. În acest context,
cercetători, profesori universitari şi producători au considerat oportune revizuirea şi
actualizarea metodologiei de selectare a condiţiilor pedoclimatice în vederea definirii
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gradului de pretabilitate. Aceştia sunt de părere ca pentru a evita o deşertificare puternică
a zonei trebuie introdus un sistem agricol convenţional, dar care să ofere o mai mare
protecţie a solului.

Potentiale surse de poluare
Pe teritoriul comunei Mihai Viteazu nu exista surse de poluare cu pericol major
pentru populatie, vegetatie si animale.
Pot fi considerate potentiale surse de poluare unitatile agro-zootehnice care s-au
infiintat in perimetrul fostelor sectoare CAP, la 200-500 m distanta de localitate.
Deasemenea, poate fi considerata sursa de poluare zona din localitatea Mihai
Viteazu unde apa freatica balteste la suprafata, creand o zona total insalubra.
O alta sursa de poluare poate fi reprezentata de modalitatea de depozitare a
gunoaielor si deseurilor menajere. In comuna Mihai Viteazu si comuna Sinoe exista cate
doua gropi de gunoaie, improvizate, si insuficient supravegheate.
O solutie pentru combaterea sursele de poluare menajera este extinderea
sistemului de canalizare in toata comuna Mihai Viteazu, care exista in prezent in
proportie de 65 % si infiintarea acestuia si in comuna Sinoe.
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1.3. Infrastructura
Cai de comunicatii - rutiere
Localitatea Mihai Viteazu beneficiaza de trecerea prin teritoriul ei administrativ a drumului
european DN 22 – E 87, Tulcea – Constanta si a drumului judetean DJ 226 Corbu – Sinoe –
Mihai Viteazu.
Soselele comunale – vecinale comunei Mihai Viteazu sunt:
- soseaua care face legatura intre localitatile Cogealac – Garlic – Caranasuf – Casapchioi
– Mihai Viteazu ;
- soseaua care urca Dealul Haidan si coboara pe valea raului Sariurt facand legatura intre
Sariurt – Caranasuf – Tariverde – Cogealac.
Localitatea Mihai Viteazu se afla la jumatatea distantei dintre Tulcea si Constanta,
respectiv 60 km.
Distanta dintre Mihai Viteazu si statiunea Navodari este de 45 km.
Tot la 45 de km de Mihai Viteazu se afla cel mai apropiat aeroport international Mihail
Kogalniceanu.
Strazile din localitatile Mihai Viteazu si Sinoe se inscriu intr-o trama stradala
nerectangulara, cu intersectii neamenajate si lipsite de vizibilitate.
DN 22 si DJ 226 sunt singurele artere cu imbracaminte asfaltica. In localitatea Mihai
Viteazu, din totalul drumurilor intravilane cu o lungime de 34 km, doar 16 km sunt asfaltati iar
restul de 18 km de drum sunt neasfaltati.
Drumurile pietruite sunt in lungime de : - 9 km – in localitatea Mihai Viteazu ;
- 12 km – in localitatea Sinoe .

Cai ferate
Linia feroviara disponibila pentru comuna Mihai Viteazu este Medgidia – Tulcea, cu o
lungime de 104 km si 11 statii de deservire. Plecand de la Medgidia spre Tulcea, la 72 km
distanta se afla gara Mihai Viteazu. Trenul circula pe aceasta ruta dupa anul 1911.
Reteaua de drumuri rutiere, precum si calea ferata asigura conditii satisfacatoare de
circulatie si transport. Firma de transport SC „Geo&Alina” SRL are sediul in Navodari si asigura
transportul in comun pe ruta Navodari – Corbu – Sacele – Istria – Sinoe – Mihai Viteazu si retur.
Efectueaza 5 curse dus -intors la ore regulate incepand cu ora 6 AM, iar ultima cursa la ora 20.00.
In interiorul comunei nu exista mijloc de transport special, folosindu-se mijloacele de transport
proprii si microbuzele „Geo&Alina” care traverseaza comuna Mihai Viteazu.
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Din punct de vedere al volumului de trafic, atat in comuna Mihai Viteazu cat si in Sinoe,
circulatia este redusa. In cursul zilelor de sambata, duminica si luni, traficul este mai intens, dar
suficient de redus pentru a nu avea efecte secundare.

Alte lucrari de infrastructura
In localitatea Mihai Viteazu se doreste mentinerea in stare buna de utilizare a tramei
stradale existente si imbunatatirea-modernizarea pe etape a tuturor strazilor cu :
- latimea partii carosabile cuprinse intre 4,50 – 5,50 m;
- latimea acostamentelor de 0,75 m;
- latimea rigolelor de 1,00 m;
- latimea trotuarelor de cca 1,20 m.
Atat in localitatea Mihai Viteazu cat si in localitatea Sinoe, odata cu regularizarea derelei
formata de paraul Saruri s-au realizat podete noi si s-au modernizat cele existente. In total, exista
in localitatea Mihai Viteazu 911 podete, amplasate la intrarea in fiecare gospodarie, peste rigolele
amenajate pentru scurgerea apelor pluviale.

Lucrari de arta
In Mihai Viteazu exista 4 poduri peste paraul Sariurt. In situatia cresterii nivelului apelor
paraului, podurile au asigurat traficul rutier si pietonal in buna siguranta, de pe un mal pe celalat.
In localitatea Sinoe exista 2 poduri. In toamna anului 2005, in urma ploilor abundente care
au avut loc, cel mai mare dintre cele doua a suferit avarii grave. In momentul de fata se executa
lucrari de renovare a podului.

Pentru a asigura o buna desfasurare a circulatiei si pentru a scurta distantele de
deplasare, administratia locala considera necesara construirea altor doua poduri, cate unul
in fiecare comuna.

Utilitati
Reteaua de alimentare cu apa si canalizare
Pentru toate lucrările şi construcţiile realizate, sau în curs de realizare, privind
alimentarea cu apă a comunei Sinoe si Mihai Viteazu, tehnologia folosită a fost concepută cu
respectarea prevederilor legale de calitate şi de mediu în vigoare, în vederea asigurării unei
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calităţi superioare a apei potabile, pe de o parte, ocrotirii şi conservarii naturii pe de altă parte si
pentru păstrarea unui echilibru ecologic.
De precizat ca Mihai Viteazu este racordat in procent de 100% la reteau de apa, iar
comuna Sinoe este racordata in procent de numai 50%.
Sistemul propriu de alimentare cu apa a comunei Mihai Viteazu este compus din: sursa,
inmagazinare, pompare si retea de distributie.
Sursa este compusa din doua puturi forate la adancimea de cca 30m, echipate cu
electropompe submersibile, prin intermediul carora apa este trimisa la complexul de
inmagazinare existent. Complexul de inmagazinare este format din doua rezervoare
semiingropate de 200 mc. In incinta complexului exista o statie de pompare cu hidrofor, din care
apa este pompata la consumatori.
Reteaua de distributie este formata din conducte de 125 - 150 mm diametru, cu vechime
mare (1960), asupra caruia se fac dese interventii in exploatare.
Toate aceste lucrari au ca beneficiar de exploatare RAJA Constanta. Începând cu anul
2004, caracterizarea globală a apelor de suprafaţă s-a făcut în conformitate cu prevederile
Ordinului 1146/2002- pentru clasificarea calităţii apelor de suprafaţă, cu excepţia apelor cu
salinitate ridicată, înlocuind STAS 4706/88 -"Ape de suprafaţă -Categorii şi condiţii tehnice de
calitate".
In scopul stabilirii calităţii apei, s-a efectuat evaluarea încadrării în clase de calitate din
punct de vedere chimic, biologic şi microbiologic. Pentru probele recoltate s-a luat în
considerare valoarea corespunzătoare la 90% asigurare.
Gospodariile, care nu sunt racordate la reteaua de alimentare cu apa, se alimenteaza cu
apa din puturi taranesti, reduse ca numar. Apa se transporta cu sacaua sau direct cu galeata.
Apa din puturi nu are gradul de potabilitate conform standardelor in vigoare si poate
produce imbolnavirea populatiei.
Referindu-ne la reteaua de canalizare, din comunele Mihai Viteazu si Sinoe, se poate
preciza ca in comuna Mihai Viteazu este realizata in proportie de 65%. In comuna Sinoe nu
exista retea de canalizare.
Pentru deseurile solide, din comuna Mihai Viteazu si comuna Sinoe, exista cate doua gropi
de gunoi improvizate, neamenajate, unde rezidurile si deseurile menajere se depoziteaza fara o
supraveghere asupra componentei rezidurilor sau a modalitatii de depozitare.
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Reteaua electrica
Comunele Mihai Viteazu si Sinoe sunt alimentate la reteaua de curent electric din sistemul
national prin intermediul unei retele aeriene de 20 kv, pe suporti de stalpi din beton, amplasati de
RENEL.
In comuna Mihai Viteazu exista un numar de 9 posturi de transformare alimentate pe
medie tensiune din reteaua aeriana de 20 kv. La marginea localitatii exista statie de transformare
de 110/20 kv.
Localitatea Sinoe este deservita de 2 posturi de transformare alimentate pe medie de
tensiune din reteau aeriana de 20 kv din Mihai Viteazu. Pe joasa tensiune, consumatorii sunt
alimentati din posturi de transformare, prin retele aeriene pe stalpi din lemn si beton.

Reteaua de incalzire
In cele doua comune, incalzirea locuintelor se face in proportie de 100% cu sobe pe
combustibil solid.

Reteaua de telefonie
In prezent, in localitatea Mihai Viteazu exista o centrala telefonica automata care
deserveste abonatii din comuna Mihai Viteazu si comuna Sinoe.
Din cauza cresterii pretului abonamentului si a impulsurilor la telefonia fixa, numarul de
abonati a scazut. Se observa din ce in ce mai mult cresterea numarului de utilizatori ai telefoniei
mobile, servicii oferite de Connex, Orange si Zapp.
Din punct de vedere al activitatii bancare, in comunele Mihai Viteazu nu exista oficii
bancare care sa reprezinte o banca nationala. Singurele utilitati in acest sens sunt cele doua sedii
postale din Mihai Viteazu si Sinoe. Cea mai apropiata trezorerie se afla in localitatea Cogealac.
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1.4. Situatia sociala
Satisfactia cu viata in satele din Romania
O societate prospera, coeziva, multumita cu ea insasi, cu alte cuvinte o lume aproape de
paradis, nu este neaparat una bogata. In schimb, o astfel de lume este una in care oamenii
reusesc sa isi satisfaca aspiratiile, sa aiba ceea ce isi dorec sa aiba. Este o lume in care oamenii
sunt satisfacuti cu viata.
Romanii din mediul rural sunt in general nemultumiti de bugetul pe care il au. Aproximativ
trei sferturi au motive de nemultumire, in timp ce doar unul din patru se declara mai degraba
satisfacuti de situatia lor.
Tendinta fata de ultimii ani ai mileniului II este insa una de usoara imbunatatire. Sunt
semnificativ mai putini sateni „deloc multumiti” de banii pe care ii au, in timp ce numarul celor
„foarte multumiti” ramane practic constant.
Cresterea importanta este cea a unei paturi „destul de multumite” de situatia sa financiara.

Pe ansamblu insa, mai ales dupa 2000, procentul orasenilor multumiti de banii pe care ii
au se mentine constant mai mare decat cel corespondent pentru mediul rural.
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Standardul subiectiv de viata, in mediul rural: 1998 - 2002 – 2005:
nov.98

dec.02

nov.05

Nu ne ajung nici pentru strictul necesar

26%

52%

31%

Ne ajung numai pentru strictul necesar
Ne ajung pentru un trai decent, dar fara bunuri
scumpe
Reusim sa cumparam si unele bunuri ma scumpe,
dar cu restrangeri in alte domenii

38%

38%

38%

25%

7%

23%

9%

1,3%

6%

Reusim sa avem tot ce ne trebuie, fara restrangeri

2%

0,6%

0,8%

0,3%

1,6%

1,6%

NS/NR

Modul in care romanii isi autoapreciaza veniturile indica o crestere a insatisfactiei in
perioada 1990 – 2000, urmata, incepand cu 1999, de o relativa stabilitate in jurul acelorasi valori.
Reprezentarile despre propriile venituri, in raport cu necesitatile, sunt din ce in ce mai negative
pana in 1998 – 1999, dupa care se stabilizeaza in jurul unui nivel de echilibru, indicand o
insatisfactie ridicata fata de capacitatea de a-si rezolva problemele.
Mai bine de doua treimi dintre satenii din Romania reusesc sa isi satisfaca cel mult strictul
necesar. Dintre acestia, jumatate declara ca veniturile lor nu le pot acoperi nici macar strictul
necesar.
Diferentele fata de mediul rural sunt destul de importante si se mentin practic constante
incepand cu 1999. Orasenii percep la randul lor o discrepanta importanta intre posibilitati si nevoi,
insa, in medie, sunt mai putin nesatisfacuti decat cei din mediul rural.

Satisfactia cu viata, ruralul romanesc in context european
Oamenii pot fi satisfacuti cu viata chiar daca nu au acces la multe din beneficiile vietii
moderne. Totusi, datele comparative plaseaza romanii alaturi de bulgari, intre cei mai nemultumiti
europeni in ce priveste felul in care traiesc. Mai mult decat atat, datele Eurobarometrului Rural
2005, plaseaza Romania rurala la un nivel de insatisfactie mai redus decat restul tarilor.
Dintre tarile membre sau candidate la integrarea in Uniunea Europeana, doar Portugalia
are aparent nivele apropiate ale nemultumirii. Trebuie notat insa ca procentul portughezilor „mediu
multumiti” este mult mai ridicat. Romania si Bulgaria raman de departe cele mai nesatisfacute tari
din spatiul Uniunii Europene. De altfel, satisfactia cu viata urmeaza obisnuitele trasee
descrescatoare de la Vest spre Est si dinspre Nord si Sud. Fiind vorba de aceleasi decalaje care
pot fi regasite si in ce priveste dezvoltarea economica, participarea civica, capitalul uman, valorile
asociate modernitatii si modernitatii tarzii etc, este probabil ca standardele de referinta in ce
priveste o viata satisfacatoare sa fie in general aceleasi in spatiul Europei. Romanii si bulgarii si le
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indeplinesc

in mai mica masura, ceea ce contribuie la generarea unei nemultumiri mai

accentuate cu privire la modul in care traiesc.
In mediul rural, satisfacerea acestor standarde este si mai redusa. Cladirile de locuit au o
calitate mai slaba sub toate aspectele: suprafata locuintelor, calitatea constructiei, accesul la
utilitati etc. Veniturile sunt mai reduse. Posibilitatile de petrecere a timpului liber sunt mai reduse.
Potentialul de dezvoltare este mai mic.
De precizat este faptul ca aproximativ jumatate dintre romanii din mediul rural se declara a
fi satisfacuti cu viata pe care o duc. Doar 14% declara ca nu sunt deloc multumiti de felul in care
traiesc. Ca si in alte societati, avem de a face cu o dubla comparatie: pe de o parte este vorba de
raportarea la standardele contemporane europene, care face ca nivelul de insatisfactie sa fie mai
redus decat in Europa. Pe de alta parte, comparatia cu standardele date de posibilitatile medii la
nivel national, determina o insatisfactie mai ridicata decat in urban, dar si la ajustari ale
nemultumirii, evitand o disonanta cognitiva puternica data de discrepanta dintre nivelul de aspiratii
si posibilitatile concrete de a satisface aceste aspiratii.
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Satisfacerea fata de…
Viata sociala (rel. cu
prietenii, colegi, rude, etc)

Deloc
multumit

Nu prea
multumit

Destul de multumit

Foarte
multumit

Nu stie

Nu a
raspuns

4%

12%

67%

16%

1%

1%

Locuinta

6%

18%

62%

12%

1%

1%

Siguranta personala

6%

23%

57%

11%

3%

1%

Locul de munca

20%

28%

37%

7%

3%

6%

Felul in care traiti

14%

41%

40%

3%

1%

1%

Sanatatea

10%

33%

47%

9%

1%

1%

Banii de care dispun

30%

42%

25%

2%

1%

1%
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Romanii isi intalnesc cel mai rar prietenii, si au increderea cea mai redusa in oameni.
Inghesuiala din locuinte, accesul la utilitati, calitatea materialelor de constructie sunt la nivele
inferioare mediei europene si chiar fata de aproape fiecare tara in parte, iar in mediul rural
situatia este si mai dificila. Starea de sanatate pare mai proasta decat daca luam in
considerare indicatori precum speranta de viata, incidenta obezitatii sau cea a unor boli
grave. La polul opus, criminalitatea este mai redusa decat in majoritatea tarilor europene.
Viata sociala, locuinta si siguranta personala sunt evaluate in general pozitiv. Ruralul
romanesc se declara astfel satisfacut de relatiile sociale care il definesc, ca si de calitatea
locuintelor. Explicatiile sunt diferite. Pe de o parte, relativul traditionalism al comunitatilor
rurale nu presupune interactiuni dese cu prietenii, cu vecinii. Relatiile sunt dezvoltate in
principal in cadrul grupului de rudenie. Prietenii devin importanti abia in societati moderne, in
principal in cele marcate de modernizarea tarzie. De aici multumirea fata de viata sociala,
desi, redusa ca frecventa, ea este adecvata nevoilor de socializare manifestate in
comunitatile rurale
Locuintele prezinta o caracteristica importanta: intr-un procentaj covarsitor de mare,
ele sunt in proprietatea gospodarilor care le locuiesc. Chiriasii sunt o raritate in Romania,
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practic lipsind cu desavarsire in mediul rural. De aici, o prima sursa de multumire: locuintele
sunt proprietatea gospodarilor.
Pe de alta parte, calitatea este, din mai multe puncte de vedere, departe de cea a
locuintelor din Europa, ca si a celor din mediul urban. De exemplu, in ruralul romanesc,
conform datelor Eurobarometrului Rural 2005, 85% dintre sateni stau in imobile lipsite de
confortul prezentei closetului in locuinta, iar alti 2% declara ca nu au deloc closet. In tarile
Europei de Vest, in general ponderea locuintelor fara closet in interior este de 1%, cu un
maxim de 5% in Portugalia.
Insatisfactia maxima ramane legata de bani. Statisticile plaseaza Romania si Bulgaria
destul de departe de restul tarilor membre ale Uniunii Europene.
Sanatatea si locurile de munca atrag nivele de satisfactie medii. Nivelul de sanatate
este greu de cuntificat.
In ciuda somajului, mai degraba redus la nivel european, in Romania exista inca
nostalgia ocuparii totale proclamate in comunism. Oamenii se asteapta ca toata lumea sa
aiba un loc de munca, iar cei care nu reusesc sa aiba unul sunt priviti cu compasiune. De aici
o relativa satisfactie in momentul in care ai unde lucra, ce e drept stirbita de salarizarea
considerata a fi sub nivelul performantei, ca si de conditiile de munca adesea dificile.

Valori si actiuni comunitare
Atitudini relativ la guvernarea locala
Prin atitudini relativ la guvernarea locala se are in vedere evaluarile populatiei cu
privire la activitatile de informare/ participare/ implicare a cetatenilor obisnuiti in guvernarea
locala.
Majoritatea populatiei manifesta un interes scazut pentru implicarea in guvernarea
locala.
Astfel, doar 29% sunt interesati mult sau foarte mult sa se informeze despre
proiectele si hotararile Primariei/ Consiliului Local, 19% sa participe la sedintele publice ale
acestor institutii si 21% sa faca recomandari institutiilor.
Cei care nu sunt deloc interesati de aceste actiuni sunt destul de multi: 19% nu sunt
deloc interesati sa se informeze, 36% sa participe, iar 37% sa faca recomandari.
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Majoritatea corespondentilor din rural considera ca este folositor sau foarte folositor
pentru gospodarirea localitatii ca locuitorii acesteia sa se implice in activitatea institutiilor
administratiei publice locale.
De asemenea, majoritatea satenilor considera ca este folositor sau foarte folositor
pentru gospodarirea localitatii, ca institutiile administratiei publice locale sa implice locuitorii
in activitatea de guvernare.
O mare parte a populatiei nu manifesta comportamente de informare in ceea ce
priveste activitatea institutiilor administratiei publice locale.
Astfel, aproximativ jumatate din cetatenii din mediul rural nu se informeaza deloc pe
canale media (ziare, radio, televiziune, Internet; existenta acestora este insa redusa in rural),
nici non-media, prin discutii cu consilierii/ primarul, anunturile (verbale sau scrise) ale
institutiilor locale sau participarea la sedintele acestora.
Intr-o masura ceva mai mare, informarea se face prin intermediul discutiilor cu
prietenii, rudele sau vecinii.

24

Populatia si alte informatii demografice
Populatia
Se cunoaste ca in deceniile trecute fenomenele cele mai importante care au condus
la trecerea urbanismului pe primele planuri in activitatea politica si economica au fost
cresterea populatiei si, in special, cresterea populatiei urbane, fenomenul de urbanizare.
Industrializarea intr-un ritm deosebit de rapid a condus la o importanta crestere a
populatiei urbane.
Ca o consecinta a acestui fapt a aparut fenomenul de depopulare a unor zone, in
special a celor rurale, fluctuatia din localitatile rurale spre orase.
Fenomenul de urbanizare, pe de o parte si de depopulare, pe de alta parte,
s-a manifestat si pe teritoriul judetului , cu functie predominant agricola, au inregistrat
descresteri ale populatiei care au atins niveluri deosebit de scazute, inregistrandu-se un grav
deficit de forta de munca in agricultura.
In prezent ne aflam in etapa „post industriala” care se caracterizeaza printr-o crestere
a pretului la combustibil si energie. Industria, care in deceniile anterioare atragea forta de
munca, in prezent disponibilizeaza forta de munca.
Acest excedent de forta de munca din industrie ar trebui dirijat spre deficitul de
forta de munca din agricultura, ce se manifesta in satele depopulate.

Evolutia populatiei in comuna Mihai Viteazu si Sinoe
In anul 2005, comuna Mihai Viteazu inregistra un numar de 2103 locuitori, iar
comuna Sinoe - 1536 locuitori.

Localitate
Mihai Viteazu
Sinoe
TOTAL

Anul 1966
2258 loc
2338 loc
4596

Anul 1977
1707 loc
1354 loc
3061

Anul 1988
1755 loc
1265 loc
3020

Anul 1999
1955 loc
1377 loc
3332

Anul 2005
2103 loc
1536 loc
3638
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Din datele prezentate mai sus se observa un deficit a fortei de munca incepand cu
anul 1977 pana in anul 1988, datorita depopularizarii si fenomenului de industrializare. Acest
deficit a fost diminuat datorita migrarii populatiei din zona industriilor neperformante, in
restructurare, care au un excedent de forta de munca.

ANUL 1990

ANUL 1995

ANUL 2000

ANUL
2004

Stabiliri de domiciliu in localitate

167

151

26

72

Plecari cu domiciliul din
localitate

551

65

23

79

Locuinte si proprietati
Materialele folosite pentru constructia de locuinte sunt :
-

caramida si B.C.A, ca materiale durabile, utilizate in procent de 30%;

-

chirpici, ca material nedurabil dar economic pentru veniturile locuitorilor, utilizati in
procent de 70%
Invelitorile acoperisurilor sunt din tigla, tabla galvanizata si olana. Starea constructiilor

este medie, majoritatea caselor nefiind supuse unor lucrari de renovare sau modernizare.
In cadrul comunei Sinoe, densitatea locuintelor este scazuta datorita suprafetelor mari ale
curtilor.
In comuna Mihai Viteazu casele sunt construite in regim parter, neexistand de tipul
P+1, D+P+1. Nu exista case nelocuite sau locuite doar pe timp de sezon.
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Forta de munca si capitalul uman

Sub aspectul ocupării forţei de muncă pe domenii de activitate, în perioada 1997 –
2002, situaţia se prezintă astfel:

Domenii de activitate

1997

2002

Agricultură
Industrie
Prestari servicii
Energie electrică şi termică
Construcţii
Comerţ
Transport, Poştă, Comunicaţii
Financiar, Bancar, Asigurări
Administraţie publică
Învăţământ
Asistenţă socială
Cultura
Total:

124
11
16
17
7
30
14
219

278
52
11
7
10
40
59
23
11
7
3
501

Situatia fortei de munca in localitatea Mihai Viteazu se prezinta astfel:

Salariati

ANUL 1990

ANUL 1995

ANUL 2000

ANUL 2004

288

237

159

132

* Sursa: Institutul National de Statistica
Un fenomen care se observa in comunele Mihai Viteazu si Sinoe este aparitia si
cresterea unui numar cat mai mare al persoanelor care se angajeaza pe perioade
determinate de timp, numiti „zilieri”. Aceste persoane nu sunt inregistrare ca si angajati
datorita fluctuatiilor mari a acestora. Angajatorii sunt asociatiile familiale sau societatile
comerciale care au ca si domeniu de activitate cresterea animalelor si prelucrarea
pamantului in agricultura si viticultura.
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In cele doua comune nu exista persoane angajate cu jumatate de norma, ci doar cu
norma intreaga. De asemenea, pentru ca domeniile de activitate nu impun o anumita
sezonalitate, nu exista nici persoane angajate in functie de sezon.
Salariul mediu pe comuna praticat in Mihai Viteazu este cel mediu pe economie.

Ca situatie generala, in comuna nu exista un mediu clar si sigur
care sa creeze noi locuri de munca. Absolventii de liceu si scoala
profesionala, cu calificare pe meserii, se indreapta spre mediul urban. Doar
2% din cei care au calificare pe meserii, 50% practica agricultura dupa
absolvire

Somajul
La sfarsitul anului 2005 Agentia de Ocupare a Fortei de Munca Constanta a
inregistrat un somaj pentru comuna Mihai Viteazu de 239 persoane.
Situatia se prezinta astfel:

An
2001
2002
2003
2004
2005

Nr someri
88
243
191
264
239

Indemnizati
52
50
24
28
11

Neindemnizati
36
193
167
236
228

Dupa cum prezinta tabelul, se observa o crestere a somajului in ultimii ani pe raza
comunei Mihai Viteazu. Acest lucru se datoreaza mediului economic al comunei care nu
creaza noi locuri de munca, cele mai multe locuri de munca disponibile fiind „sapator
manual”. O alta cauza a cresterii somajului il reprezinta mediu economic din mediul urban
care, aflandu-se in perioada post-industrializarii nu mai produce noi locuri de munca.
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Repartitia somerilor dupa grupe de virsta
la sfirsitul anului 2005

34%

36%

Someri pina la 25 de ani
Someri cu virsta intre 25 - 45
ani
Someri peste 45 de ani

30%

Grupe de varsta
Someri pana la 25 de ani
Someri cu varsta intre 25 – 45 de ani
Someri peste 45 de ani
TOTAL

Nr someri
86
71
82
239

Se constată că cel mai mare număr de şomeri se înregistrează în rândul tinerilor
până în 25 ani, si a persoanelor cu varsta peste 45 de ani, poate şi datorită faptului că în
şcolile profesionale doar o parte din profesiile existente sunt căutate pe piaţa muncii, dar şi
datorită faptului că majoritatea angajatorilor solicită o experienţă mai mare viitorilor angajaţi.

Facilitati comunitare si alte servicii conexe
Sistemul de sanatate
In comuna Mihai Viteazu exista o unitate medicala numit “dispensar” si o farmacie de
stat. In comuna Sinoe nu exista farmacie, ci doar un dispensar.
Dispensarul din Mihai Viteazu este renovat in proportie de 100%, starea cladirii fiind
una foarte buna. Acesta a fost prima data construit in 1964, iar renovarea s-a finalizat in anul
2005.
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La cele doua dispensare consultatiile sunt asigurate de doi medici in Mihai Viteazu, zilnic
aflandu-se la program cel putin unul dintre ei, si un medic de familie in comuna Sinoe.
Medicii profeseaza impreuna cu 2 asistenti medicali, cate unul pentru fiecare comuna.
In incinta dispensarului se afla si un cabinet de medicina veterinara.
Serviciile de Ambulanta sunt asigurate din localitatea Navodari, cele doua comune
neavand un statie de ambulanta proprie. Serviciile sunt asigurate in 40 de minute din
momentul contactarii ambulantei.

Educatie
Pana in anul 1992 in Scoala Mihai Viteazu a functionat invatamantul de 10 clase. A
fost organizat si invatamantul la fara frecventa pentru continuare de studii si invatamnul liceal
comasat. In prezent in Mihai Viteazu exista o scoala cu clasele I - VIII si o scoala de Arte si
Meserii cu clasele IX – XI, care functioneaza in aceiasi cladire. Cladirea este cuprinsa in
programul de relansare a invatamantului rural pus in aplicatie de Ministerul Educatiei cu
finantare externa, program ce va contribui la dotarea scolii cu material didactic si renovarea
cladirii. In prezent, scoala din MihaiViteazu dispune de o sala de calculatoare conectate la
internet, iar cladirea este este renovata in proportie de 70%.
Pe langa scoala din comuna exista si o gradinita pentru prescolari. In incinta scolii exista si o
biblioteca cu peste 1000 de volume puse la dispozitia elevilor, dar si a populatiei satului.

Evolutia elevilor si prescolarilor in comuna Mihai Viteazu:
700

600

500

400
Prescolari
Elevi
300

200

100

0

1990

1995

2000

2005
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Tip institutie
Gradinita
Scoala generala

1990
100
340

1995
85
310

2000
58
317

2005
51
586

In anul 2005, in comuna Mihai Viteazu au fost inregistrate 40 de cadre didactice care
profeseaza in cele doua unitati de invatamant. Toate cadrele didactice sunt din afara
comunei si fac naveta zilnica.
Din totalul elevilor inscrisi in invatamantul gimnazial, 80% dintre ei devin absolventi de
gimnaziu. Doar 10% dintre cei ce termina scoala generala merg la liceele din mediul urban:
Navodari si Constanta.

Siguranta cetateanului
In comuna Mihai Viteazu si Sinoe exista doi agenti de politie care asigura buna
functionare a vietii in comuna, cate unul in fiecare comuna si un sef de post de politie in
Mihai Viteazu.
Serviciile de Stingere a Incendiilor sunt asigurate, ca si in cazul serviciilor de
Ambulanta din localitatea Navodari. La 40 min. din momentul inregistrarii apelului pompierii
isi fac prezenta, pentru a actiona apoi in salvarea bunurilor si a vietilor omenesti.

Cultele, biserica si spatii pentru petrecerea timpului liber
Avand in vedere ca in cele doua comune 90% din populatie este ortodoxa si 10%
este adventista si baptista, in prezent exista cate o biserica ortodoxa in comunele Mihai
Viteazu si Sinoe, iar in Mihai Viteazu exista si o biserica adventista.
In programul primariei comunei Mihai Viteazu s-a propus constructia unei biserici
adventiste si in comuna Sinoe.
Ca si modalitati de petrecere a timpului liber, in cele doua comune nu exista loc
special amenajat sau activitati intreprinse in institutii cum ar fi Caminul Cultural, pentru
petrecerea timpului liber. Singura modalitate de petrecere a timpului liber este discoteca din
comuna Mihai Viteazu, aflata in incinta Caminului Cultural.
Starea cladirii este foarte buna, fiind total renovat in anul 2001. In Caminul Cultural al
comunei Mihai Viteazu se organizeaza si petrecerile mai importante din viata familiilor
comunei.Caminul Cultural al comunei Sinoe este renovat in proporti de 70% .
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1.5. Situatia economica
Caracterizare generala
Economia de piata, privatizarea, tranzitia se fac resimtite si in aceasta zona.
Economia unei localitati, fie ea cat de mica, face posibila existenta in sine a acesteia.
Mediul economic al comunei Mihai Viteazu se confrunta cu o situatie caracteristica
multor comune din Judetul Constanta. Incapacitatea sectorului mic de a absorbi excendentul
de forta de munca a determinat o situatie relativ precara a mediului economic din Mihai
Viteazu, si in consecinta, numeroase probleme pe plan social.
Comuna Mihai Viteazu, cu localitatile componente Mihai Viteazu si Sinoe, a constituit
permanent un centru economic cu caracter agricol. In perioada 1966 – 1992, cele doua
localitati rurale au cunoscut un accentuat fenomen de depopulare, in special localitatea
Sinoe.
In prezent, acestea isi mentin profilul agricol, inregistrand o usoara crestere a
populatiei.

Se estimeaza ca in viitor localitatile comunei Mihai Viteazu vor polariza catre
localitatea Cogealac, ca centru de interes zonal in Nord – Estul judetului.

32

AGRICULTURA
Agricultura la nivelul Regiunii de Sud – Est
La nivelul regiunii de Sud – Est a Romaniei, sectorul agricol se prezinta astfel:

1. Suprafata cultivata cu principalele culturi:
Hectare

Anii

1990
1995
2000
2001
2002
2003

Suprafata
cultivata
totala (ha)

1786744
1773466
1708009
1763530
1754510
1678891

Cereale
pentru boabe

din care:
Grau si Secara

Orz si
orzoaica

Porumb

Plante
uleioase

Floarea
soarelui

Sfecla de zahar

Cartofi

Legume

440452
444672
419251
533501
476889
258067

147025
96292
69360
100280
119865
45403

426616
638317
597671
567053
550420
648744

197397
266027
377633
347680
369927
470485

119777
234298
307509
293853
302697
400032

23758
15485
4701
3279
2790
5947

19991
12597
11944
11185
11865
11628

37905
31342
32050
31084
31401
31851

1048931
1212323
1107095
1219641
1170951
979175

2. Productia agricola de bunuri si servicii agricole:
Milioane lei preturi curente
Anii
2001
2002
2003

Total
36073914
44226783
59440979

Vegetala
22843110
27054008
40520051

Animala
12217162
15946664
17628073

Servicii
Agricole
1013642
1226111
1292855
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3. Numarul animalelor (la sfarsitul anului):

Capete

Bovine

Ovine

Porcine
din care:
vaci,

Total
Anii
1990
1995
2000
2001
2002
2003

727400
372071
331205
321864
326636
326196

bivoliţe
şi juninci
258100
200505
190749
180833
180925
183245

din care:
scroafe de
Total

1759300
1105628
568980
526339
581658
592106

prăsilă
145400
85692
39395
42191
47151
43638

din care:
Total

2448700
1723814
1362270
1257302
1285949
1293783

Caprine

oi şi mioare
1573700
1270795
1039172
985732
984259
1024313

179401
127230
121403
111282
148299
178242

4. Parcul De Tractoare Şi Maşini Agricole Principale Din Agricultură, la 31 Decembrie

Anii
1990
1995
2000
2001
2002
2003

Bucati
Tractoare
agricole fizice
22534
26159
22033
21447
21434
20465

Bucati pluguri
pentru tractor
12839
16620
16647
16491
16760
16244

Bucati
Semanatori
mecanice
7046
8023
8121
8184
8339
8127

Bucati combine
autopropulsate pentru
recoltat: cereale,paioase,
porumb, furaje
8527
7390
3622
3076
2828
2569

* Sursa: Cecetari statistice curente – Institutul National de Statistica
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Agricultura Judetului Constanta
Judetul Constanta are 707.000 de hectare de teren, din care 80% este arabil.
Potentialul natural al regiunii si conditiile climatice sunt favorabile dezvoltarii activitatilor
agricole. Principalele culturi agricole sunt cele de grau, porumb, cartofi, plante oleaginoase si
legume.
Dupa 1991, in agricultura judetului, cele doua tipuri de proprietate detin urmatoarele
proportii:
- sectorul privat are 66% din totalul terenului arabil din judet ;
- capitalul de stat are 34 % din suprafata arabila a judetului.
Industrializarea si prelucrarea produselor agricole este asigurata de 136 societati
comerciale specializate in industria alimentara.

•

Suprafata cultivata cu principalele culturi in anul 2003:
Hectare

Total suprafata cultivata
Din care proprietate majoritara
privata

443417

Cereale pentru boabe
Din care proprietate majoritara
privata

206217

Grau si secara
Din care proprietate majoritara
privata

53635

Orz si orzoaica
Din care proprietate majoritara
privata

15960

Ovaz
Din care proprietate majoritara
privata

12092

429850

202736

53329

15674

11835
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Porumb
Din care proprietate majoritara
privata

123075

Leguminoase pentru boabe
Din care proprietate majoritara
privata

10470

Mazare
Din care proprietate majoritara
privata

6962

Fasole
Din care proprietate majoritara
privata

3493

Plante textile
Din care proprietate majoritara
privata

304

Plante uleioase
Din care proprietate majoritara
privata

173705

Floarea Soarelui
Din care proprietate majoritara
privata

150955
147390

Soia
Din care proprietate majoritara
privata

3910

120452

10057

6725

3317

304

167391

3398

Plante pentru alte industrializari
Din care proprietate majoritara
privata

118

Sfecla de zahar
Din care proprietate majoritara
privata

112

Cartofi
Din care proprietate majoritara
privata

2896

56

50

2870
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Cartofi de toamna
Din care proprietate majoritara
privata

1396

Legume
Din care proprietate majoritara
privata

6218
5682

Tomate
Din care proprietate majoritara
privata

1660

Ceapa uscata
Din care proprietate majoritara
privata

838

Varza
Din care proprietate majoritara
privata

753

Pepeni verzi si galbeni
Din care proprietate majoritara
privata

1093

Plante de nutret
Din care proprietate majoritara
privata

36461

Perene vechi si noi
Din care proprietate majoritara
privata

12676

Anuale pentru fan si masa verde
Din care proprietate majoritara
privata

21509

1376

1541

816

733

1092

34506

11953

20547

Plante pentru insilozare
Din care proprietate majoritara
privata

2229

Radacinoase pentru nutret
Din care proprietate majoritara
privata

47

1962

44
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Suprafata cultivata cu principalele culturi in Jud. Constanta, in
anul 2003

Cereale pentru boabe
Leguminoase pentru boabe
Plante uleioase
Plante pentru alte industrializari
Cartofi
Legume
Pepeni verzi si galbeni
Plante de nutret
Perene vechi si noi
Anuale pentru fan si masa verde
Plante pentru insilozare
Radacinoase pentru nutret
Plante textile

Din statistica de mai sus, reiese ca in judetul Constanta predomina cultivarea
cerealelor pentru boabe, urmata de cultivarea plantelor uleioase, iar intr-o cantitate foarte
mica sunt cultivate radacinoasele pentru nutret.

Fondul funciar, dupa modul de folosinta pe judete, reprezinta terenurile aflate in
proprietatea detinatorilor in raza administrativa.
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•

FONDUL FUNCIAR, DUPA MODUL DE FOLOSINTA, LA 31 DECEMBRIE 2003:

Hectare
Suprafata agricola pe categorii de folosinta

Suprafata
totala

707 129

•
•

Suprafata
agricola

568 132

din care
proprietate
privata 1

554 158

Arabil

Pasuni

Vii si
pepiniere
viticole

488 720

64 505

11 459

Livezi si
pepiniere
pomicole

3 448

Paduri si
alte terenuri
cu vegetatie
forestiera

Ape si balti

35 684

45 817

Alte
suprafete

57 496

Sursa: Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Productia agricola de bunuri si servicii agricole, in 2003 2:
Productia agricola de bunuri si servicii agricole (milioane lei preturi
curente)

10 474 815
1
2

9 749 843

6 618 092

6 246 429

3 456 223

3 445 089

400 500

58 325

Contine: proprietatea privata a statului, a unitatilor administrativ – teritoriale, a persoanelor juridice si a persoanelor fizice.
Conform metodologiei Eurostat privind “Conturile economice pentru Agricultura”.
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Total

din care
proprietate
privata

Vegetala

din care
proprietate
privata

Animala

din care
proprietate
privata

Servicii agricole

40

Tone

•

Productia totala de
struguri

Productia totala de fructe

122 082

23 011

Numarul animalelor, in 2004 (la inceputul anului):

Total
Bovine
din care vaci, bivolite si
juninci
Porcine
din care scroafe de prasila
Ovine
din care oi si mioare
Caprine
Cabaline
Pasari
din care ouatoare adulte
Albine (mii de familii)

•

Din care proprietate
majoritara privata

43 188

42 883

25 149
111 688
9 800
237 267
197 513
50 607
17 824
1 927 889
1 132 817
17 439

25 019
110 291
9 688
234 624
195 908
50 487
17 489
1 926 923
1 132 331
17 437

Productia agricola animala, in anul 2003:
Carne (tone greutate vie)
din care proprietate majoritara privata
Carne de bovine (tone greutate vie)
din care proprietate majoritara privata
Carne de porcine (tone greutate vie)
din care proprietate majoritara privata
Carne de ovine si caprine (tone greutate
vie)
din care proprietate majoritara privata
Carne de pasare (tone greutate vie)
din care proprietate majoritara privata
Lapte (mii hl)
din care proprietate majoritara privata
Lapte de vaca si bivolita (mii hl)
din care proprietate majoritara privata
Lana (tone)
din care proprietate majoritara privata
Oua (milioane bucati)
din care proprietate majoritara privata
Miere extrasa (tone)
din care proprietate majoritara privata

49 418
49 213
5 940
5 907
11 724
11 588
5 883
5 844
25 846
25 849
912
907
793
788
782
774
178
178
327
327
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•

Parcuri de tractoare si masini agricole principale din agricultura, la 31 decembrie
2003
Bucati

Din care proprietate
majoritara privata

TOTAL
Tractoare agricole fizice

4 922

4 608

Pluguri pentru tractor

3 709

3 506

Cultivatoare mecanice

862

832

Semanatori mecanice

2 054

1 995

368

331

379

180

620

605

49

46

34

30

46

42

197

187

Masini de imprastiat ingrasaminte
Masini de stropit si prafuit cu tractiune
mecanica
Combine autopropulsate pentru recoltat
cereale paioase
Combine autopropulsate pentru recoltat
porumb
Combine autopropulsate pentru recoltat furaje
Vindrovere autopropulsate pentru recoltat
furaje
Prese pentru balotat paie si fan

Parcul de masini agricole la nivelul
Judetului Constanta

2%
1%
2%

8%

Tractoate agricole fizice
Pluguri pentru tractor
Cultivatoare mecanice

0%

Semanatori mecanice
34%

Masini de imprastiat
ingrasaminte
Masini de stropit si prafuit cu
tractiune mecanica

24%

Combine autopropulsate pentru
recoltat cereale paioase
0%

15%

14%

Combine autopropulsate pentru
recoltat porumb
Combine autopropulsate pentru
recoltat furaje
Vindrovere autopropulsate
pentru recoltat furaje
Prese pentru balotat paie si fan
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Agricultura la nivelul Comunei Mihai Viteazu
Comuna Mihai Viteazu, cu o mica exceptie generata de existenta caii ferate Medgidia
– Tulcea, are o economie in exclusivitate agrara.
Suprafata de teren agricol se imparte in teren intravilan si teren extravilan. Comuna
Mihai Viteazu si Comuna Sinoe dispun impreuna de o suprafata de teren extravilan de 7 505
ha si 606 ha teren intravilan.
In comuna Mihai Viteazu intravilanul reprezinta:
-

trupurile principale ale celor doua localitati;

-

trupurile izolate in teritoriu.

Situatia terenurilor din comuna Mihai Viteazu si comuna Sinoe:
Mihai Viteazu:

Zone functionale

Ha

%

Locuinte + functiuni complementare
Unitati industriale si depozite
Unitati agro-zootehnice
Institutii si servicii de interes public
Cai de comunicatie si transport
(rutier+CFR)
Spatii verzi, sport, agrement
Constructii tehnico - edilitare
Gospodarie comunala, cimitire
Pasuni
Ape
TOTAL INTRAVILAN 2005

208,94
6,98
32,39
4
40,19

63,75
2,13
9,88
1,22
12,26

2
0,50
1,67
18,50
12,55
327,72

0,61
0,15
0,51
5,66
3,83
100,00
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Locuinte + functiuni
complementare

Te re n intrav ilan M ihai Vite azu

1%
0%
1%

6%

Unitati industriale si depozite

4% 0%

Unitati agro-zootehnice
Institutii si servicii de interes
public

12%

Cai de comunicatie si transport
(rutier + CFR)

1%

Spatii verzi, sport, agrement

10%

Constructii tehnico - edilitare

63%
2%

Gospodarie comunala, cimitire
Pasuni
Ape

Sinoe :
Zone functionale

Ha

%

Locuinte + functiuni complementare
Unitati agro-zootehnice
Unitati de servicii de interes public
Cai de comunicatie si transport rutier
Constructii tehnico-edilitare
Gospodarie comunala, cimitire
Ape
Pasuni
TOTAL INTRAVILAN 2005

205,65
18,85
2,5
32,05
0,3
3,47
4,90
10,56
278,28

73,90
6,77
0,90
11,53
0,10
1,25
1,76
3,79
100,00
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Teren intravilan Sinoe
Locuinte + functiuni
complementare

4% 0%
1%2%
0%

Unitati agro-zootehnice

12%
Unitati de servicii de interes
public
1%

Cai de comunicatie si transport
rutier

7%

Constructii tehnico-edilitare
Gospodarie comunala, cimitire
Ape
73%

Pasuni

Despre agricultura practicata in zona aflam ca se face cu unelte insuficiente
si primitive, ca lipseste forta de munca, capitalurile si masinile agricole sunt
putine, iar ingrasamintele sunt naturale.

Dintre masinile agricole folosite mentionam: Tractoare agricole, Pluguri tractor,
Cultivatoare, Sape rotative, Grapa disc, Semanatori cereale si prasit, Combine siloz,
Remorci tractor.
Terenurile agricole folosite in comuna Mihai Viteazu nu beneficiaza de tratamente
speciale de mentinere a calitatii, singurele produse fotosanitare folosite sunt erbicidele si
in cantitati foarte mici si insecticidele.
Teritoriul comunei Mihai Viteazu este partial cuprins in cadrul Rezervatiei Biosferei
„Delta Dunarii”, numai extravilan. Suprafata teritoriului administrativ este de 20.607 ha. Din
cele 20.607 ha ale teritoriului administrativ, 10.194 ha reprezinta ape – lacul Sinoe.
Suprafata agricola a comunei este de 9.214 ha.
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Profilul agricol dominant este dat de productia vegetala si cresterea animalelor,
dupa situatia prezentata mai jos:
a) Suprafata agricola cultivata cu diferite culturi 3:
ANUL 1990

ANUL 1995

ANUL 2000

Suprafata agricola dupa modul de
folosinta

8623

9220

9214

Suprafata arabila

6786

7397

7505

464

453

448

Suprafata - pasuni

1370

1370

1261

Suprafata cultivata cu griu si secara

1919

985

3304

Suprafata cultivata cu porumb boabe

1311

2814

459

32

12

10

Suprafata cultivata cu floarea soarelui

593

2178

2060

Suprafata cultivata cu sfecla de zahar

75

100

Suprafata cultivata cu legume

38

33

Suprafata - livezi si pepiniere pomicole
Suprafata - vii si pepiniere viticole

3

Suprafata cultivata cu cartofi

86

In comuna Mihai Viteazu, din statistica data mai sus observam ca predomina
suprafata de teren cultivata cu grau si secara, care a avut o crestere semnificativa in ultimii
ani. O scadere semnificativa o observam in cultivarea porumbului.

tone
ANUL 1990

3

ANUL 1995

ANUL 2000

Productia totala de griu si secara

4532

2468

8103

Productia totala la porumb boabe

2534

6831

916

Productia totala de cartofi

236

100

100

Productia totala la floarea soarelui

191

2622

2295

Sursa: Institutul National de Statistica
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Productia totala la sfecla de zahar

251

1895

Productia totala la legume

207

578

1119

Productia totala de struguri

2202

1859

3744

Productia totala de fructe

97
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Productia totala din culturi in anul 2000

1%

Productia totala de griu si
secara

14%

6%

Productia totala la porumb
boabe

30%

7%

Productia totala de cartofi

23%

Productia totala la floarea
soarelui
Productia totala la legume

49%

0%

Productia totala de struguri
Productia totala de fructe

b) Cresterea animalelor 4:

ANUL 1990

ANUL 1995

1322

538

608

Bovine in gospodariile populatiei - la sfirsitul anului

237

500

573

Porcine - total - la sfirsitul anului - capete

646

695

1534

Porcine in gospodariile populatiei - la sfirsitul anului

585

695

1451

Bovine - total - la sfirsitul anului - capete

4

ANUL 2000

Sursa: Institutul National de Statistica

47

Ovine - total-la sfirsitul anului-capete

4962

2820

2264

Ovine in gospodariile populatiei - capete- la sfirsitul anului

4051

2820

2264

Pasari - total - la sfirsitul anului - capete

9100

10500

8762

Pasari in gospodariile populatiei - la sfirsitul anului

9100

10500

8762

Cresterea animalelor la nivelul Comunei Mihai Viteazu
12000

10000
Bovine - total - la sfirsitul anului
- capete

8000

Porcine - total - la sfirsitul anului
- capete

6000

Ovine - total-la sfirsitul anuluicapete
Pasari - total - la sfirsitul anului capete

4000

2000

0
ANUL 1990

ANUL 1995

ANUL 2000

Productia animala:
ANUL 1990

ANUL 1995

ANUL 2000

Productia de carne (sacrificari) - total - tone gr.vie

202

522

580

Productia de lapte de vaca si bivolita - total hl.fizic

7584

7094

15202

Productia de lina - kg. fizic

22903

14400

9100

Productia de oua - mii buc.

891

930

1229

O activitate dezvoltata in comuna Mihai Viteazu este prelucrarea laptelui, productia lui
inregistrand o crestere semnificativa in ultimii ani.
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UNITATI ECONOMICE
Localitatile Mihai Viteazu si Sinoe dispun de o structura economica limitata, bazata in
special pe procesul de privatizare . Principalele aspecte negative ale acestei mici economii
sunt : insuficienta adaptare la potentialul de resurse al zonei ; inexistenta unei viziuni
coerente asupra domeniilor in care s-ar impune in plan zonal; preocuparea redusa sau
necunoasterea atragerii de resurse financiare cu scopul de a sprijini initiativa privata ;
Cu toate acestea, unitatile economice existente, fie ele cat de mici, face posibila ca
dezvoltarea lor sa dezvolte si nivelul de viata al locuitorilor .

1. Societatea agricola VIA SA
Fosta societate AEIV, devenita dupa 1991, societate particulara cu 1.600 proprietari,
insumand 414 de ha de plantatie vie. Podgoria este intretinuta pe tot parcursul anului de 46
salariati permanenti, numai in perioadele de campanie taiat, recoltat, se apeleaza la 180 –
200 salariati sezonieri.
Dotarea tehnica a acestei unitati este constituita din: 12 tractoare, 10 remorci bene, 2
autocamioane, 6 masini de stropit moderne. Functioneaza dupa vechea impartire in 3 ferme,
coordonate de sefi de ferme. Conducerea acestei unitati este formata din: un consiliu de
administratie desemnat de proprietari, un director si contabili.
Societatea s-a confruntat in ultimii ani cu probleme financiare, de aceea au incheiat
contracte cu firme puternice ca „Murfatlar” Medgidia si „Vinia Cotnari”, Iasi.
Obligatiile societatii fata de proprietari sunt in bani si produse, in functie de realizarile
din anul precedent si hotararea consiliului de administratie.

2. VIN VICO SA
Este uzina de vinificatie cu o capacitate de preluare si depozitare de 700 vagoane
struguri. Modernizata cu o macara si o banda rulanta moderna achizitioneaza mari cantitati
de struguri de la viile din zona.
Aceasta unitate are o activitate intensa doar in sezonul culegerii strugurilor, restul
timpului are statutul de depozit de vinuri.

3. COMCEREAL SA ( fosta Baza de receptie Mihai Viteazu)
Destinat pentru preluarea produselor agricole si depozitarea acestora are o
capacitate de inmagazinare de peste 18 000 de tone in 10 magazii si o capacitate de
depozitare in porumbare cu o capacitate de 10 600 de tone.
Cantitatile de porumb preluate de societate au scazut deoarece locuitorii le
depoziteaza in patule proprii pentru cresterea animalelor.
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Administratia acestei unitati este formata din: sef baza, contabil, laborant.
Istoric: Produsele agricole obtinute de tarani inainte de 1950 trebuiau transportate in
localitatile Baia si Cogealac, si deseori se intampla ca magaziile acestor localitati sa fie pline,
taranii fiind nevoiti sa se intoarca cu marfa nevanduta.
In anul 1950, langa gara, s-a construit Intreprinderea de valorificare a cerealelor,
numaita si Baza de Receptie. La inceput avea un singur corp cu o capacitate de depozitare
de 4500 tone. Dupa cooperativizarea agriculturii si odata cu obtinerea de productii mari, la
hectar, magazia a devenit neincapatoare, si s-au mai construit doua corpuri cu o capacitate
de depozitare de 24500 tone. Personalul care deservea unitatea era compus din 3 paznici si
un sef de baza, iar baza purta denumirea de Directia rezervelor de stat si apartinea de
Bucuresti. Statul impunea preturile la achizitionarea de cereale care erau mici,
nemultumitoare populatiei.
In 1977 personalul acestei unitati era format din 13 muncitori permanenti, un sef de
baza si un contabil.
In urmatorii ani s-au construit mai multe magazii, hambare, s-au achizitionat masini si
a devenit o unitate indispensabila zonei. Dupa 1990 poarta alt nume, dar obiectul de
activitate este acelasi.

4. Societatea Agricola AGROVIN SINOE
Formata din 65 membrii asociati, care si-au pus in comun 516 ha teren arabil si si-au
procurat o baza tehnica formata din 5 tractoare cu pluguri si remorci, grape, semanatori,
masina de ierbicidat.
Infiintata in 1992 cu sediul in fostul local al CAP – ului, condusa de un consiliu de
administratie ales de proprietari, un director si un contabil.
Culturile de baza sunt: grau, floarea-soarelui, porumb, orz si orzoaica.

ASOCIATII FAMILIALE – SOCIETATI PRIVATE
1. SC PANIS SRL
Societate agricola si de prestari servicii, detine 1200 ha teren arabil luat in sistem de
arenda.
Dotarea tehnica:
•

o combina Ferguson

•

un tractor cu plug KASS de 200 cai putere

•

5 tractoare romanesti cu pluguri si remorci
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•

5 semanatori de paioase si prasitoare

•

2 combinatoare

•

1 autocamion

•

4 autoturisme
Sectorul prestare de servicii este reprezentat de moara de grau si porumb, renovata

si dotata dupa standarde moderne. Detine si un sector zootehnic cu: 20 de vaci de lapte
si 50 porci, in doua grajduri.
Aceasta societate ofera locuri de munca la peste 30 de persoane.

2. ASOCIATIA FAMILIALA GEAMA TANASE
Asociatie agricola in sistem de arenda cu 400 ha teren arabil. Asociatia familiala are
in dotare:
•

5 tractoare

•

2 camioane

•

2 masini ARO

•

3 semanatori paioase si prasitoare

•

sector zootehnic cu 50 de purcei

Angajatii asociatiei sunt in numar de 7.

3. ASOCIATIA FAMILIALA PATRU PETRICA
Se lucreaza 250 ha cu 2 tractoare, o combina, 2 pluguri, o semanatoare, o prasitoare
si doua discuri. Are doi angajati si se foloseste sistemul de arenda.

4. ASOCIATIA FAMILIALA CIAMATU DUMITRACHE
Se lucreaza 200 de hectare de teren cu doua tractoare, o semanatoare paioase, o
prasitoare, 2 pluguri, 2 discuri.
Detine o ferma zootehnica cu 100 oi si 30 vaci cu lapte. In caseria personala
colecteaza si prelucreaza laptele din sat.

5. ASOCIATIA FAMILIALA MUNTEANU NICOLAE
Detine in arenda 200 ha teren arabil, care este intretinut cu 2 tractoare, 2 pluguri, 2
discuri, 2 remorci, utilaje pentru fertilizat si ierbicidat.
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6. ASOCIATIA FAMILIALA SMARANDACHE OPREA
Detine 50 ha teren arabil, prelucrat cu un tractor, o semanatoare, 1 disc, un plug.
Culturile de baza in toate asociatiile familiale mentionate sunt: graul, floarea-soarelui,
orzul, porumbul, fasolea, cartoful.
In localitate sunt proprietari de pamanturi care detin tractoare si utilaje agricole care,
pe langa pamantul propriu intretin si pamantul rudelor.
In ultimii ani s-au inmultit gradinile de zarzavaturi, asezate pe malurile derelei, dar pe
suprafete mici.
In localitatea Sinoe, exista urmatoarele societati, respectiv asociatii familiale:
•

SC Agro Grameni

•

SC Agricola Sin

•

Asociatia Familiala Tasu Nicolae

ACTIVITATEA COMERCIALA
Reteaua comerciala este foarte diversificata. Daca in perioada comunista exista doar
un magazin “satesc” in care erau cumulate toate produsele alimentare si nealimentare, acum
exista o densitate a spatiilor comerciale si de consum dincolo de orice inchipuire .
Societati cu capital privat cu activitate comerciala la nivelul comunei:
Societati alimentare:
-

Asociatia Familiala Zaulet

-

Asociatia Familiala Madis

-

Asociatia Familiala Chitu

-

Asociatia Familiala Dragan

-

Asociatia Familiala Ichim

-

Trilateral Prod SRL

-

G.D. Razvan SRL

-

Consumcoop
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Restaurante:
-

Asociatia Familiala Zaulet

-

Asociatia Familiala Chitu

-

Asociatia Familiala Dragan

-

Trilateral Prod SRL

-

Asociatia Familiala Florescu

Statia Peco -SC OIL SMIL SRL cu amplasamentul la intrarea in localitate, in zona drumului
national DN 22, Patronata de 2 asociati si care detine :
•

4 pompe de benzina ;

•

una de motorina ;

•

o cisterna.

Serviciile catre populatie :
sunt satisfacute de:
•

o brutarie care apartine societatii Trilateral SRL

•

o frizerie

•

un atelier tamplarie

•

un atelier de reparatii auto la societatea Zaulet SRL

•

un dispensar veterinar

Situatia activitatii comerciale 5 in anul 2004, la nivelul comunei Mihai Viteazu:

2004

Numarul societatillor comerciale cu
sediul social in comuna Mihai Viteazu
Cifra de afaceri - milioane ROL
Numari de salariati

5

15
38 868
80

Sursta datelor statistice: Institutul National de Statistica – Directia Judeteana de Statistica Constanta
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MICA INDUSTRIE
Mica industrie a comunei Mihai Viteazu este reprezentata de 2 societeti de
prelucrare a laptelui, si anume:
•

Asociatia Familiala Ciamatu Dumitrache

•

SC. Eco Lacta

TURISM
Prin pozitia sa geografica favorabila, localitatea Mihai Viteazu face parte din cadrul
Complexului RAZELM – SINOE, important obiectiv turistic, cunoscut mai ales prin oferta
bogata pentru practicarea pescuitului.
Se realizeaza un echilibru intre factorul uman si natura, care trebuie sa contribuie la
nevoile societatii in general, aratand calea de urmat pentru un viitor durabil.

ALTE SERVICII
Transporturi
Reteaua de artere rutiere precum si calea ferata asigura conditii satisfacatoare de
deplasare din localitatea Mihai Viteazu spre alte destinatii.
Firma de transport SC „Geo&Alina” SRL, cu sediul in Navodari, asigura transportul
pe ruta Navodari – Corbu – Sacele – Istria – Sinoe – Mihai Viteazu si retur.
Efectueaza 5 curse dus - intors la ore regulate incepand cu ora 6 AM, iar ultima cursa
la ora 20.00. In interiorul comunei nu exista mijloc de transport in comun, acesta realizanduse doar prin tranzitarea localitatii de catre microbuzele care fac ruta mentionata mai sus.

Telecomunicatii si servicii postale
In prezent in localitatea Mihai Viteazu exista o centrala telefonica automata, care
deserveste abonatii din comuna Mihai Viteazu si comuna Sinoe.
Din cauza cresterii pretului abonamentului si a impulsurilor la telefonia fixa, numarul
de abonati a scazut. Se observa din ce in ce mai mult cresterea numarului de utilizatori ai
telefoniei mobile, servicii oferite de Connex, Orange si Zapp.
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Din punct de vedere al activitatii bancare, in comuna Mihai Viteazu nu exista un oficiu
bancar, reprezentand o banca national sau particulala, singurele utilitati in acest sens fiind
cele doua sedii postale in Mihai Viteazu si in Sinoe iar cea mai apropiata trezorerie se afla in
localitatea Cogealac.

Reteaua de alimentare cu apa si canalizare
Localitatea Mihai Viteazu este racordata 100% la reteau de apa, iar comuna Sinoe
este racordata in proportie de 50%.
Sistemul propriu de alimentare cu apa a comunei Mihai Viteazu este compus din:
sursa, inmagazinare, pompare si retea de distributie.
Sursa este compusa din doua puturi forate la adancimea de cca 30m, echipate cu
electropompe submersibile, prin intermediul carora apa este trimisa la complexul de
inmagazinare existent.
Complexul de inmagazinare este format din doua rezervoare semiingropate de 200
mc. In incinta complexului exista o statie de pompare cu hidrofor, din care apa este
pompata la consumatori.
Reteaua de distributie este formata din conducte de 125 -150 mm diametru cu
vechime mare (1960) .
Referindu-ne la reteaua de canalizare din comunele Mihai Viteazu si Sinoe se poate
preciza ca in comuna Mihai Viteazu aceasta este realizata in proportie de 65%, spre
deosebire de comuna Sinoe unde nu exista retea de canalizare.
Pentru deseurile solide in comuna Mihai Viteazu si comuna Sinoe exista cate doua
gropi de gunoi, unde rezidurile si deseurile menajere se depoziteaza nesupravegheat si fara
ca de fiecare data sa fie respectate locurile imporvizate.

Reteaua electrica
Localitatile Mihai Viteazu si Sinoe sunt alimentate la reteaua de curent electric din
sistemul national prin intermediul unei retele aeriene de 20 kv, sustinuta pe stalpi din beton,
si intretinuta de RENEL.
In comuna Mihai Viteazu exista un numar de 9 posturi de transformare alimentate pe
medie tensiune din reteau aeriana de 20 kv. La marginea localitatii exista statie de
transformare de 110/20 kv.
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Localitatea Sinoe este deservita de 2 posturi de transformare alimentate pe medie de
tensiune din reteau aeriana de 20 kv care soseste din Mihai Viteazu. Pe joasa tensiune
consumatorii sunt alimentati din posturi de transformare, prin retele aeriene.

Reteaua de incalzire
In cele doua comune, incalzirea locuintelor se face in proportie de 100% cu sobe pe
combustibil solid.
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Scopul elaborarii Strategiei de dezvoltare economico-sociala durabila a comunei
Mihai Viteazu, este acela de a pune la dispozitia tuturor factorilor interesati in dezvoltarea
comunei, o gandire unitara cu privire la caile necesare de urmat, creand premizele aparitiei
unui efect benefic pentru asigurarea unei dezvoltari armonioase si durabile.
Fondurile Structurale au ca scop promovarea si sprijinirea dezvoltarii sociale si
economice a regiunilor defavorizate ale Uniunii Europene prin furnizarea de infrastructura
necesara, dar in special prin intarirea spiritului antreprenorial, incurajarea investitiilor in
activitati de afaceri si stimularea cailor de dezvoltare integrata in zonele subdezvoltate, in
scopul de a exploata potentialul masurilor asumate si de a sprijini noile abordari in politicile
de dezvoltare locala.
Experienta europeana a demonstrat ca abordarile dezvoltarii teritoriale este diferita in
situatii similare, functie de obiectivele urmarite a fi rezolvate cu prioritate de catre fiecare
comunitate in parte.
Tocmai de aceea este necesara elaborarea strategiei proprii de dezvoltare a fiecarui
GAL, in functie de particularitatile specifice caracteristice fiecarei zone.
Strategia proprie de dezvoltare reprezinta un material programatic care are la baza o
analiza diagnostic a situatiei economice si sociale existente la nivelul zonei aferente GALului, bazata pe o analiza S.W.O.T. pentru identificarea punctelor tari si a punctelor slabe,
care constituie baza stabilirii unor obiective pe termen mediu si lung, precum si a cailor de
urmat pentru atingerea acestora.
Sub denumirea de Plan Local de Actiune (PLA), Strategia proprie de dezvoltarea a
zonei pe termen mediu si lung, constituie principalul instrument al GAL – urilor pentru a
accesa Fondurile Structurale si contine masuri de actiune pentru dezvoltarea integrata a
zonei la diferite niveluri:
- la nivel orizontal, prin promovarea actiunilor intersectoriale;
- la nivel vertical intrasectorial, prin implementarea de actiuni locale de sprijin a
spiritului antreprenorial, de la faza de productie la marketing si distributie;
- la nivel teritorial, prin valorificarea resurselor locale ca mijloc de promovare a
intregului teritoriu;
- la nivel functional si de resurse, printr-o continua coordonare a diferitelor proiecte in
aceeasi zona.
Elaborarea Planului Local de Actiune pe diferite zone face posibila explorarea de noi
cai de dezvoltare, chiar si acolo unde efortul de a salva ceva parea o cauza pierduta.
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Parteneri locali activi, capabili de a “contura” un viitor, pot restructura activitati
existente sau, daca s-au deteriorat prea mult, pot propune un proiect de dezvoltare locala
complet nou, pentru care trebuie creata o noua identitate si imagine a zonei.
Scopul elaborării Strategiei de Dezvoltare locală a comunei Sacele este acela de a
pune la dispoziţia tuturor factorilor interesaţi în progresul comunităţii şi a zonelor limitrofe, o
gândire unitară cu privire la căile necesare a fi de urmat, creind premisele apariţiei unui efect
sinergic, benefic pentru asigurarea unei dezvoltări armonioase şi durabile.
Prezenta strategie reprezinta documentul de baza, pentru următorii 7 ani, al
administraţiei publice locale, în vederea corelării acţiunilor la nivel local în toate sectoarele
care pot şi trebuie să contribuie la progresul întregii comunităţi.
Strategia de Dezvoltare locală a comunei Sacele constituie un tot unitar, echilibrat,
măsurile dintr-un domeniu influenţând evident şi alte domenii şi împletindu-se în mod
armonios, iar efectele lor fiind congruente şi complementare. Trebuie precizat faptul ca
dezvoltarea economică a zonei nu poate fi un scop în sine ci ea trebuie să ducă la
îmbunătăţirea nivelului de trai al locuitorilor, pentru a asigura acestora o viaţă mai bogată în
conţinut şi mai armonioasă. Scopul major al prezentei Strategii de Dezvoltare locală a
comunei Sacele este asigurarea prosperităţii şi a calităţii vieţii locuitorilor.

OBIECTIVUL GENERAL si DIRECŢIILE STRATEGICE DE DEZVOLTARE
Imbunătăţirea calităţii vieţii in localitatea Mihai Viteazu şi cresterea nivelului de
trai prin încurajarea diversificării activităţilor economice si sprijinirea celor care
activează în mediul rural, in conditiile unei dezvoltarii durabile pe termen lung
Acest obiectiv general reprezintă exprimarea sintetică a principalelor scopuri ale
acţiunilor necesare în următorii 7 ani. În vederea realizării acestui deziderat au fost acceptate
patru Direcţii Strategice de Dezvoltare :
Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii rurale
Dezvoltarea si diversificarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în
sectorul agricol concomitent cu cresterea atractivitatii zonei pentru investitii
Protejarea mediului înconjurător si şi îmbunătăţirea calităţii mediului
Micsorarea disparitatilor economico-sociale dintre sat si oras
Cele 4 directii vor asigura, in urmatorii 7 ani, caile de realizare a dezvoltarii locale,
principalul obiectiv al Strategiei de Dezvoltare locală a comunei Mihai Viteazu.
În urma analizei efectuate la nivelul comunei s-au identificat

5

Domenii Prioritare de Acţiune,

în care factorii locali vor interveni, prin măsuri active, in vederea crearii cadrului
necesar realizarii dezvoltarii rurale.
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Cele 5 domenii vizeaza:
1. Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale
2. Dezvoltarea agriculturii si atragerea investitiilor in exploatatiile agricole
3. Dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice
4. Imbunatatirea pregatirii profesionale, creşterea gradului de ocupare şi
combaterea excluziunii sociale

5. Dezvoltarea unui marketing local pentru promovarea comunei Mihai Viteazu
in exterior

1. Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale
Infrastructura rurala este foarte redusa si prezinta disparitati foarte mari. In
majoritatea spatiului rural se remarca drumuri locale nemodernizate sau lipsa lor, stare de
lucruri ce are impact negativ asupra accesului direct la reteaua rutiera si cele care
imbunatatesc circulatia in zonele rurale sau deservesc accesul la exploatatiile agricole.
Integrarea satului românesc în Uniunea Europeană nu se poate realiza fără
dezvoltarea unei infrastructuri edilitare corespunzătoare, care să asigure un nivel minim de
confort locuitorilor comunei şi condiţii propice de desfăşurare a activităţii pentru agenţii
economici. Lucrările de infrastructură edilitară de interes public (reţele de canalizare,
asigurarea energiei termice a locuinţelor, reţele de energie electrică, drumuri circulabile,
modernizare unităţi de învăţământ şi de instituţii de cultură) sunt o prioritate pentru Primăria
şi Consiliul Local al comunei Mihai Viteazu. O parte din proiectele prezentate aici sunt în
derulare, regăsindu-se în Programul de dezvoltare economico-socială a judeţului
Constanţa pentru perioada 2005-2007, altele urmează a fi realizate în perioada 20072013.
Punctul de plecare al unui astfel de demers de planificare îl reprezintă analiza SWOT
aferentă domeniului de infrastructură edilitară:
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ANALIZA SWOT Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale

Factori interni

•
•
•
•
•
•

Factori externi

Puncte tari
legături rutiere între principalele oraşe ale ţării;
experienţă în derularea de proiecte cu finanţare
externă;
infrastructură tehnică de alimentare cu apă, canal,
alimentare cu energie electrică şi termică relativ bine
dezvoltată în Mihai Viteazu;
resurse de apă proprii
necesar de locuinţe relativ scăzut
suprafaţă medie locuibilă/locuitor relativ mare

Oportunităţi
• Parteneriat public privat
• Posibilitatea accesării unor surse atrase ale bugetului
local (proiecte, surse guvernamentale, fonduri
structurale de dezvoltare, surse private, taxe
speciale);
Crearea GAL din care face parte şi Mihai Viteazu

Puncte slabe
• starea tehnică precară a drumurilor comunale, a
strazilor din interiorul comunei ;
• slabă dezvoltare a infrastructurii tehnice în Mihai
Viteazu si satele componente- Sinoe
• echipamente şi tehnologii depăşite fizic şi moral;
• slabă asigurare a serviciilor de telefonie fixă în zonele
izolate ale comunei
• inexistenţa reţelei de distribuţie a gazelor naturale.
• inexistenţa unui sistem mixt de alimentare cu apă şi a
unui sistem alternativ de alimentare cu energie
electrică.
• posibilităţi reduse de agrement în interiorul zonei sau
în imediata apropiere;
• inexistenţa unei gestiuni ecologice integrate a
deşeurilor;
Ameninţări
• Lipsa personalului specializat în identificarea şi
elaborarea proiectelor de infrastructură şi în
accesarea fondurilor structurale
• Lipsa cofinanţării de la bugetul local pentru o serie de
proiecte importante pentru comună.
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Proiecte prioritare pentru dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale
In raport cu obiectivele si directiile de actiune propuse, proiectele de infrastructura
edilitara vizeaza urmatoarele domenii:
A.

Amenajarea teritoriului şi reţele tehnico-edilitare

1. Finalizarea modernizării reţelei de drumuri comunale intre satele componente si
in interiorul localitatilor;
2. Constructia a doua poduri peste paraul Sariurt;
3. Modernizarea retelei de apa in Mihai Viteazu si extinderea reţelei de alimentare
cu apă in Sinoe;
4. Extinderea retelei de canalizare in Mihai Viteazu si constructia retelei de
canalizare in Sinoe;
B.

Protecţia mediului

1. Realizarea unor perdele de protecţie a drumurilor comunale şi a intravilanului,
precum şi crearea unor zone împădurite, măsură absolut necesară în vederea
protejării localităţii de alunecările de teren, inundatii, fenomenul de eroziune , etc;
2. Elaborarea unui plan de management integrat al deseurilor , care să rezolve
problemele de salubritate ale comunei avand in vedere colectarea selective a deseurilor.
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2. Dezvoltarea agriculturii si atragerea investitiilor in exploatatiile
agricole
Suprafata de teren destinata agriculturii are o pondere semnificativa in suprafata
totala a teritoriului administrativ al comunei Mihai Viteazu. Calitatea terenurilor agricole din
zonă este propice desfăşurării unei agriculturi de tip intensiv.
Din pacate fragmentarea accentuata a proprietatii agricole a dus la imposibilitatea
aplicarii unor practici agricole cu rol benefic asupra mediului , cu efecte negative asupra starii
de fertilitate a solurilor.
Din acest motiv agricultura realizata la nivelul comunei Mihai Viteazu este sub
potentialul ei maxim. Dezvoltarea agriculturii în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene
impune adoptarea unei strategii locale coerente în acest sector.
Principalele obiective vizate sunt:
- încurajarea creării de exploataţii agricole de dimensiuni medii şi mari, înzestrate
cu bază materială modernă, capabile să asigure o agricultură eficientă, cu randamente
ridicate la hectar;
- imbunatatirea retelelor de colectare si comercializare en-gross precum si a
proceselor de prelucrare a produselor agricole ;
- investitii noi pentru pentru cladiri, instalatii, masini si echipamente si modernizarea
si retehnologizarea unitatilor existente pentru infiintarea de centre de colectare, receptionare
a materiei prime;
- asigurarea conditiilor reale de atragere a tinerilor de a deveni managerii unor
exploatatii agricole;
- asigurarea consumului de produse agricole şi zootehnice din zona şi
intensificarea schimburilor comerciale externe;
- creşterea nivelului de dezvoltare a zonelor rurale limitrofe comunei Mihai Viteazu
şi a nivelului de trai al locuitorilor acestor zone;
Judeţul Constanţa este unul din cele cinci judeţe din ţară care sunt
ameninţate de pericolul deşertificării.
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ANALIZA SWOT Dezvoltarea agriculturii si atragerea investitiilor in exploatatiile agricole
Puncte tari
Factori interni







fond funciar important;
condiţii climatice şi de sol propice unei agriculturi de
intensiv;
potenţial mare de forţă de muncă specializată
necalificată;
relaţii comerciale favorabile cu pieţele regionale
naţionale;
existenţa în regiune a unor societăţi comerciale
tradiţie în practicarea agriculturii şi zootehniei;

Puncte slabe

tip

şi
şi




cu





Oportunităţi
Factori externi








interes în creştere pentru produsele ecologice atât în
România cât mai ales în Uniunea Europeană;
posibilitatea accesării de fonduri pentru agricultură şi
dezvoltare rurală atât pentru sectorul public cât şi
pentru cel privat prin programele de finanţare ale
Uniunii Europene, Băncii Mondiale şi a altor instituţii;
implicarea din ce în ce mai activă a sectorului bancar şi
a fondurilor de garantare în susţinerea agriculturii;
facilităţile oferite, după 2007, în cadrul Politicii Agricole
Comune şi a Politicii de Dezvoltare Regională;
Cotele la produsele agricole negociate de România cu
Uniunea Europeană.







slaba înzestrare a producătorilor cu mijloace de
producţie (maşini şi echipamente performante)
riscul pierderii terenurilor din suprafata agricola
datorita fenomenului de desertificare;
uzura avansată a bazei tehnico-materiale şi de irigaţii;
exploataţii de dimensiuni mici şi foarte mici care
conduc la randamente scăzute la hectar;
gradul redus de prelucrare al produselor agricole
obţinute în regiune;
veniturile scăzute ale locuitorilor zonelor rurale din
comuna Mihai Viteazu;
infrastructura socială, sanitară, economică, edilitară
deficitară la periferiile rurale;
Ameninţări
amânarea aderării cu un an sau mai mult la Uniunea
Europeană;
eliminarea subvenţionării directe a agriculturii;
creşterea preţurilor la principalele materii prime
consumate în procesul tehnologic;
concurenţa liberă a produselor româneşti cu cele din
alte state europene, o dată cu intrarea în Piaţa
Comună;
închiderea unor unităţi agricole şi zootehnice datorită
neconcordanţei cu standardele de calitate şi siguranţă
alimentară impuse de UE.
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Proiecte prioritare pentru sectorul agricol
Principalele directii de actiune locala care se vor realiza in urmatorii 7 ani, actiuni care
trebuie corelate cu politicile naţionale în acest sector, sunt urmatoarele :
1. Dezvoltarea pieţei terenurilor agricole pentru a nu mai exista terenuri agricole neexploatate
şi pentru a creşte suprafaţa medie a unei exploataţii;
2. Infiinţarea de unităţi de procesare a produselor vegetale şi animale obţinute în regiune,
prin concesionarea către societăţile interesate a spaţiilor dezafectate ale fostului CAP sau ale
altor unităţi agricole din comună şi din zonele limitrofe şi prin susţinerea accesului la
programe cu finantare europeana pentru modernizare a celor existente.
3. Crearea premiselor pentru realizarea unei agriculturi ecologice prin reabilitarea
sistemelor de irigaţii şi prin încurajarea transferului de tehnologii prietenoase cu mediul;
4. Creşterea nivelului de viaţă al locuitorilor comunei prin încurajarea dezvoltării de activităţi
alternative, indeosebi pentru categoria tineri si femei (meşteşuguri, artizanat, apicultură,
sericicultură, creşterea ciupercilor, etc); dezvoltarea de noi pieţe şi organizarea de târguri
periodice de produse agricole, meşteşuguri şi produse artizanale;
5. Susţinerea de cursuri de formare pentru tinerii fermieri corelată cu acordarea de asistenţă
şi consultanţă permanentă (eventual în cadrul unui incubator de afaceri agricole) acordată
persoanelor interesate în dezvoltarea de activităţi agricole;
6. Stimularea folosirii forţei de muncă necalificate din zonă în cadrul exploataţiilor agricole,
fermelor zootehnice şi unităţilor de procesare înfiinţate în comună.
7. Reabilitarea plantatiilor viticole, ( inlocuirea vitei de vie imbatranita si/sau slab productiva
cu soiuri nobile )
8. Reducerea riscului de pierdere a terenului din suprafata agricola datorita unor eroziuni
severe cauzate de apa sau vant prin amenajarea de benzi inierbate.
Politicile locale, corelate cu cele la nivel naţional şi susţinute de fonduri ale Uniunii Europene
vor transforma agricultura comunei Mihai Viteazu dintr-o agricultură de subzistenţă într-una
modernă, capabilă să concureze cu cea din alte regiuni ale ţării şi chiar din Uniunea
Europeană.
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3. Dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice
Pentru comuna Mihai Viteazu, dezvoltarea unor unităţi de procesare a produselor
agricole şi zootehnice şi a unei reţele competitve de prestări servicii este de o importanţă
prioritară.
Strategia de dezvoltare economico-socială locală trebuie să pună accentul pe
dezvoltarea industriei alimentare şi serviciilor, astfel încât să se realizeze:
1. Apariţia de noi întreprinderi care să presteze activităţi în domeniile procesării,
depozitării şi comercializării produselor agricole;
2. Crearea unei reţele de prestatori de servicii în domenii conexe agriculturii, dar şi
pentru populaţie;
3. Intensificarea schimburilor comerciale în zonă;
4. Dezvoltarea resurselor umane prin calificarea şi recalificarea, cu precădere a
şomerilor, în noi meserii, specifice sectorului serviciilor şi industriei alimentare.
În acest mod, prin intermediul diversificării activitătilor desfăsurate, se va înregistra o
creştere a gradului de dezvoltare economică a zonei, şi implicit a nivelului de trai al
populaţiei.
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ANALIZA SWOT Dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice

Factori interni

•
•
•
•
•
•

Factori externi

•
•
•
•
•
•

Puncte tari
Patrimoniu fizic (existenţa terenului şi dotărilor minime
pentru crearea de unităţin de procesare a produselor
agricole şi zootehnice)
Reţele tehnico-edilitare relativ dezvoltate (apă, canalizare,
energie electrică)
Reţele de telecomunicaţii;
Reţele de comunicare interne şi internaţionale;
Existenţa unor importanţi producători agricoli şi din
domeniul zootehniei;
Existenţa unor obiective turistice şi de agrement
importante în zonă.
Oportunităţi
Parteneriat public privat
Posibilitatea accesării unor surse atrase ale bugetului local
(proiecte, surse guvernamentale, fonduri structurale de
dezvoltare, surse private, taxe speciale);
Poziţionare bună în judeţ din punct de vedere comercial;
Prezenţa unor investitori străini în zonă, în special din
domeniul industriei alimentare, producerii amidonului şi a
motorinei ecologice ;
Crearea GAL care include comuna Mihai Viteazu
Posibilitatea dezvoltării turismului rural prin existenţa unor
puncte de atracţie turistică

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Puncte slabe
Inexistenţa legăturilor feroviare şi a unor facilităţi
oferite de acesta;
Interes redus pentru zonă datorită slabei dezvoltări
economico-sociale;
Lipsa unei strategii clare de dezvoltare a activităţilor
industriale şi de prestări servicii la nivelul comunei.

Ameninţări
Declinul economic continuu al activitătilor industriale
majore din zonele învecinate;
Insuficienţa resurselor bugetare;
Necorelarea responsabilităţilor transmise în finanţare
cu resursele bugetare aferente;
Reducerea drastică a resurselor pentru finanţarea
obiectivelor de investiţii majore;
Creştere economică nesemnificativă;
Competiţie regională la surse de finanţare;
Schimbări rapide în legislaţia economică.
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Proiecte prioritare de acţiune pentru dezvoltarea industriei şi serviciilor

Pornind de la această analiză SWOT, se pot identifica câteva direcţii de dezvoltare a
activităţilor industriale şi serviciilor:
1. Investitii noi si/sau modernizarea si retehnologizarea cladirilor, masinilor si
echipamentelor in vederea receptiei, depozitarii, procesarii si marketingului produselor
agricole şi zootehnice.
2. Investitii in sectorul animal la nivelul fermelor pentru imbunatatirea constructiilor
fermelor si a potentialului genetic al animalelor .
Pentru realizarea acestor proiecte este necesară dezvoltarea unui plan de măsuri
pentru stimularea investiţiilor în infrastructura din regiune precum şi pentru atragerea de
investiţii competitve directe.
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4. Dezvoltarea marketingului local pentru promovarea comunei
Mihai Viteazu in exterior
Marketingul local trebuie să fie un element permanent al gestiunii zonei şi să stea la
baza formulării politicilor de dezvoltare locală.
Oportunitatile, cerintele, activitatile, altele decat cele de rutina, pe care locuitorii
comunei doresc sa le dezvolte, fundamentează decizia asupra programelor de investiţii.
Politica de marketing are menirea de a atrage locuitorii, investitorii şi partenerii de
afaceri pentru realizarea programelor de dezvoltare.
Rezultatele programelor vor promova imaginea zonei in exteriorul acesteia .
Promovarea comunei in exterior atat la nivel regional, national cat si international,
trebuie sa se realizeze in baza unei strategii de marketing care sa se adreseze unor grupuri
tinta specifice, care trebuie sa cuprinda in primul rand obiectivele generale si specifice pe
termen lung si sa fie corelata cu dezvoltarea locala a comunei.
Intr-o era a comunicatiilor, unde publicitatea este agresiva pe toate canalele media
trebuie ca si autoritatile locale sa invete sa faca fata presiunii concurentiale existente intre
localitati, pentru a pune in evidenta punctele tari ale localiatilor precum si facilitatile oferite
potentialilor investitori.
Promovarea unui concurs anual destinat pescarilor amatori
Posibilitatile de recreere a persoanelor care traiesc in mediul rural sunt limitate, in
marea majoritate a cazurilor datorita problemelor de ordin financiar cu care se confrunta
populatia din zona.
Acest aspect nu trebuie neglijat, iar factorii locali decizionali pot crea si evenimente,
momente de relaxare a populatiei din mediul rural, pentru o perioada scurta de timp, dar cu
impact pozitiv asupra psihicului locuitorilor comunei.
Promovarea si organizarea unui concurs anual de pescuit in comuna Mihai Viteazu
va reprezenta un prilej de bucurie pentru populatia din zona.
Acest concurs va avea o data fixa, si va fi promovat prin toate mijloacele de
publicitate disponibile.
Un astfel de concurs ar putea deveni o traditie pentru localitatile din zona care sa
atraga cat mai multi vizitatori pentru a creste gradul de notorietate al zonei.
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5. Dezvoltarea resurselor umane, creşterea gradului de ocupare şi
combaterea excluziunii sociale
In conditiile actuale din Romania, in care se implementeaza economia de piata, in
care au loc transformari structurale radicale, investitiile in resursele umane sunt esentiale
pentru implementarea programelor propuse si evolutia spatiului rural.
Oamenii reprezintă principala sursă de avantaje competitive pentru o organizaţie,
regiune etc. În cele mai multe cazuri, însă, aceasta este insuficient pregatita si exploatată.
Această situaţie se regăseşte şi la nivelul comunei Mihai Viteazu.
De aceea, orice plan de dezvoltare al comunei implică necesitatea elaborării unei
strategii privind resursele umane, care să conducă la dezvoltarea de noi calificări care să
corespundă evoluţiilor din sectorul economic.
Pentru dezvoltarea activităţilor conexe agriculturii, prestărilor de servicii şi prelucrării
produselor agricole, este necesar ca sursa umana locala sa fie pregatita profesional, astfel :
1. Calificarea şi recalificarea şomerilor şi în special a grupurilor sociale vulnerabile
(femei, minoriăţi, persoane cu handicap etc.) şi oferirea unor posibilităţi reale de acces la
piaţa muncii;
2. Pregatirea profesionala a producatorilor agricoli in vederea imbunatatirii
managementului fermelor agricole si zootehnice in vederea asigurarii viabilitatii lor
economice, sociale si din punct de vedere al mediului.
3. Pregatirea profesionala pentru dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice
pentru generarea de activitati multiple si venituri alternative.
În acest mod, resursele umane din zonă vor contribui în mod activ şi determinant la
dezvoltarea economică şi socială a comunei. O strategie coerentă privind resursele umane
va conduce la creşterea performanţelor economice şi a nivelului de trai al populaţiei.
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ANALIZA SWOT Dezvoltarea resurselor umane, creşterea gradului de ocupare şi combaterea excluziunii sociale
Factori
interni

Factori
externi

Puncte tari

Puncte slabe

- potenţial uman semnificativ al zonei,
- forţă de muncă ieftină, disponibilă şi cu o calificare satisfăcătoare
pentru domeniile de activitate din comună;
- nivelul în scădere al numărului de şomeri, ceea ce indică
posibilităţi de creştere a activităţilor economice din zonă;
- potenţial pentru dezvoltarea activităţilor de, comerţ, servicii,
industrie alimentară..

- insuficienta dezvoltare a activităţilor de instruire (formare
profesională, calificare, recalificare);
- lipsa de corelaţie a acestor programe cu noile tehnologii
informaţionale;
- lipsa unor prognoze privind evoluţia activităţilor economice
din zonă şi corelarea acestora cu necesarul de personal,
pornind de la disponibilul existent;
- cursuri insuficiente pentru şomeri şi necorelarea acestora
cu necesităţile pieţei muncii;
- rată a şomajului încă ridicată.

Oportunităţi

Ameninţări

- demersurile de corelare a procesului educaţional şi de instruire
profesională cu necesităţile pieţei muncii;
- întărirea capacităţii şi pregătirii administraţiei publice în scopul
acordării de consultanţă prevocaţională absolvenţilor, şomerilor pe
termen lung şi grupurilor vulnerabile pe plan social (femei,
minorităţi, persoane cu handicap etc.);
- intensificarea cooperării AJOFM Constanţa cu instituţii
internaţionale în direcţia creşterii performanţelor în domeniul
managementului resurselor umane;
- apariţia unor noi locuri de muncă prin demararea unor proiecte cu
finanţare europeană (programele PHARE, SAPARD).

- oportunităţi restrânse pentru ocuparea unor locuri de
muncă care solicită un nivel superior de pregătire, ceea ce
determină migrarea forţei de muncă, în special tineri cu
studii superioare;
- declin demografic, ceea ce restrânge considerabil
potenţialul forţei de muncă;
- existenţa pieţei negre a muncii;
- utilizarea fondurilor guvernamentale în special pentru
rezolvarea problemelor sociale şi mai puţin pentru a susţine
dezvoltarea economică a zonei.
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Masuri prioritare de actiune in domeniul resurselor umane
1. Dezvoltarea calificărilor profesionale necesare, care să răspundă evoluţiei economice
din zonă. În acest sens este nevoie de elaborarea unei strategii privind resursele umane
strâns corelată cu strategia generală de dezvoltare a zonei;
2. Integrarea comunităţii rrome printr-un program de educare care să ducă la scăderea
abandonului şcolar, creşterea responsabilităţii părinţilor cu privire la educarea copiilor,
consiliere psihologică, etc
3. Programele de calificare si recalificare a resurselor umane (în special a şomerilor) vor
viza meserii specifice activităţilor logistice, de servicii etc, care pot fi dezvoltate în zonă,
astfel:
•

în legătură cu posibilităţile de dezvoltare a agriculturii, sunt necesare cursuri de calificare
în meseria de agricultor;

•

dezvoltarea activităţilor de prestări servicii necesită calificarea în meserii precum lucrător
comercial, lucrător în alimentaţie (specializările bucătar, barman, ospătar etc.), şofer,
morar, etc.

•

iniţierea unor programe de formare în domenii specifice societăţii informaţionale: operare

PC, telecomunicaţii, etc
4. Intensificarea cooperării între autorităţile locale, instituţiile de profil (AJOFM) şi agenţii
economici din zonă în vederea prognozării calificărilor necesare pentru ocuparea viitoarelor
noi locuri de muncă. Astfel, se vor stabili numărul şi structura cursurilor de
calificare/recalificare, numărul de participanţi, grupurile ţintă (şomeri pe termen lung, femei
etc.). Totodată este necesară evaluarea eficienţei acestor acţiuni prin urmărirea gradului de
inserţie pe piaţa muncii a persoanelor participante.
5. Utilizarea fondurilor europene dirijate catre finanţarea proiectelor vizând dezvoltarea
resurselor umane. Aceste proiecte se pot baza pe parteneriatul public-privat în vederea
soluţionării unor obiective complexe de ordin social-economic în acest domeniu extrem de
important al resurselor umane.
Aceste direcţii strategice de acţiune vor permite dezvoltarea potenţialului uman al
comunei şi valorificarea superioară a acestuia, resursele umane devenind un factor activ şi
determinant în procesul de dezvoltare economico-socială a comunei Mihai Viteazu.
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A. PLANUL DE ACTIUNE
Procesul de implementare al Planului de Actiune este de fapt procesul de
implementare a masurilor continute de acesta .
Masurile Planului de Actiune se impart in urmatoarele categorii :
•

Masuri care necesita codificarea unor reglementari din competenta organelor locale ;

•

Masuri care necesita codificarea unor reglementari din competenta organelor superioare:
judetene, regionale; nationale, ale U.E. si pentru infaptuirea carora este necesara o
activitate lobby;

•

Masuri care pot fi infaptuite prin conlucarrea institutiilor/organizatiilor/firmelor partenere cu
/ fara suport financiar exterior lor;

•

Masuri care pot fi realizate de contractanti terti cu suport financiar;

•

Masuri care pot fi realizate prin conlucrarea institutiilor , organizatiilor, firmelor , realizarea
lor depinzand de convingerea- pe baza de lobby- a factorilor exteriori zonei.
Procesul implementarii Planului de Actiune contine urmatoarele faze :

•

Popularizarea masurilor si a efectelor pe care le are asupra locuitorilor zonei ;

•

Stabilirea prioritatilor masurilor;

•

Elaborarea si indeplinirea Planului anual de Actiune, al Planului anual financiar, al

Planului annual al actelor legislative, al Planului anual al actiunilor lobby, planificarea si
realizarea masurilor ;
Popularizarea masurilor si a efectelor pe care le are asupra locuitorilor zonei se face, in
principal, prin conlucrarea cu mass-media, prin publicare unor brosuri, prin dezbateri tip
“ masa rotunda “ .
Stabilirea prioritatilor masurilor prevazute in Planul de Actiune se face pe baza unui set de
criterii, si anume :
- importanta masurii pentru ansamblul Planului de Actiune ( face posibila
abordarea implementarii altor masuri );
- existenta unei finantari la inceputul actiunii de implementare ;
- eficienta indeplinirii masurii in diferite domenii;
- posibilitatea de realizare, cu forte si mijloace existente la momentul respectiv .
Planul anual al actiunilor de implementare a masurilor prevede inceputul fiecarei actiuni,
fazele de indeplinit in anul la care se refera planul si rezulta pe baza actiunilor de stabilire a
prioritatilor masurilor.
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Planul anual financiar se intocmeste pe baza Planului anual al actiunilor de implementare .
Acesta precizeaza fondurile necesare implementarii masurilor si sursele de provenienta a
acestora ( bugete locale , nationale , programe U.E. , fundatii , colectari , etc. ) .
Planul anual al actelor legislative, de adoptat pe plan local, se intocmeste pe baza masurilor
Planului de Actiune, care contine referiri la asemenea acte.
Planul anual al actiunilor de lobby, la nivelul comunei Mihai Viteazu, se va desfasura in
cadrul masurilor din Planul de Actiune si va fi realizat de catre persoane sau institutii stabilite
prin consens, pe baza unui mandat de lobby.
Planificarea si realizarea masurilor se face de catre echipe de lucru constituite a caror
activitate urmareste urmatoarele :
- definirea continutului masurii;
- definirea proiectelor care conditioneaza finalizarea masurii;
- definirea institutiilor, firmelor, persoanelor care beneficiaza de implementarea
masurii ;
- elaboreaza planul de implementare pe faze si termene, cu responsabilitati
preluate de fiecare membru al echipei.
- Stabileste nivelul finantarii pentru fiecare faza si sursa de finantare posibila.
Periodic, sau ori de cate ori este necesar, echipa se intruneste pentru analiza indeplinirii
prevederilor Planului de Actiune si pentru a hotari actiuni suplimentare necesare.
La incheierea implementarii masurilor, echipa intocmeste analiza finala si inainteaza raportul
final de implementare, iar in cazul finantarii exterioare, inainteaza un raport financiar.

B. REZULTATE PRECONIZATE
Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Mihai Viteazu pe
termen lung, va genera rezultate directe şi indirecte a căror sinteză este următoarea:
Creşterea veniturilor bugetului local în termeni reali, pana in 2013, cu cel puţin
125%, ca rezultat al creşterii economice, al îmbunătăţirii sistemului de colectare a impozitelor
şi taxelor, precum şi prin atragerea de surse suplimentare, dinspre bugetul de stat către
bugetul local, sub forma unor cote adiţionale din impozitul pe profit şi TVA;
Prin îmbunătăţirea sistemului de monitorizare a serviciilor publice şi alocarea unei
cote de 10% din veniturile bugetare pentru acumulare se obtine reducerea ponderii
cheltuielilor operaţionale, în total cheltuieli bugetare, sub 75%.
Distribuţia raţională a cheltuielilor bugetare, acordându-se prioritate gospodăriei
comunale şi învăţământului, ceea ce va fi posibil prin aplicarea bugetelor pe proiecte;
Majorarea sensibilă, cu cel puţin 20%, resurselor financiare atrase, ca urmare a
climatului de afaceri stabil şi prietenos şi a iniţiativelor dezvoltate de reţeaua de instituţii şi
firme;
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Până în anul 2012 vor fi create cel puţin 500 de noi locuri de muncă, pe fondul
creşterii economice în toate domeniile competitive, al dezvoltării proiectelor edilitare, al bunei
aplicări a unui plan operativ de formare şi dezvoltare a resurselor umane ;
Creşterea veniturilor reale ale populaţiei cu cel puţin 20% până în 2012;
Dezvoltarea prioritară a serviciilor de consultanţă şi formare profesională pentru
întreprinderi;
Dezvoltarea puternică a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, urmare a
facilităţilor acordate, a transferului de tehnologii de vârf, precum şi prin sprijinirea acestora la
proiecte bazate pe investiţii publice sau realizate cu finanţare externă;
Creşterea cu cel puţin 15% a ponderii agenţilor economici care utilizează sisteme
de asigurare a calităţii şi tehnologii de vârf;
Agricultura va asigura necesarul de consum al zonei (făină, zahăr, zarzavaturi,
carne, lapte, etc) şi necesarul de materii prime pentru activităţile de producţie alimentară, în
proporţie de cel puţin 30%;
Realizarea unei reţele performante de prestări servicii comerciale şi de industrie
alimentară ;
În domeniul infrastructurii edilitare – modernizarea tramei stradale la nivel de
comună, racordarea la reţeaua de gaz metan în comună, reabilitarea sistemului de apa si
canalizare, a şcolilor şi a clădirilor de patrimoniu;
Înfiinţarea unei perdele forestiere de protecţie a căilor de acces şi a intravilanului
şi crearea unei zone împădurite până în 2012;
Îmbunătăţirea semnificativă a asistenţei medicale şi sociale în comuna Mihai
Viteazu;
Asigurarea calităţii mediului înconjurător al zonei la nivelul standardelor Uniunii
Europene pana in anul 2012.
Implementarea Strategiei de Dezvoltare locală a comunei Mihai Viteazu pentru
perioada 2007-2013 va fi realizată din următoarele surse de finanţare: Bugetul local al
comunei Sacele, Bugetul judeţului Constanţa, Bugetul Gvernului României, programe
finanţate din bugetul organizaţiilor internaţionale (UE, BM, USAID, PNUD, UNESCO, etc),
investiţii directe competitive, româneşti şi străine, precum si alte resurse atrase de Consiliul
Local sau de către fundaţii care sprijină dezvoltarea locală.
Experienţa elaborării şi implementării acestei Strategii de Dezvoltare locală a comunei
Mihai Viteazu va fi diseminată şi altor comune cu probleme asemănătoare, precum şi către
diverse instituţii româneşti şi străine.
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PROIECTIA BUGETARA PE
PERIOADA 2007 – 2013 A BUGETULUI LOCAL MIHAI VITEAZU

ANUL

VALOARE BUGET
RON

CRESTEREA
PROCENTUALA
%

2006

1 200 000

0%

2007

1 414 200

17.85%

2008

1 628 400

35.70%

2009

1 842 600

53.55%

2010

2 056 800

71.40%

2011

2 271 000

89.25%

2012

2 485 200

107.10%

2013

2 700 000

125%
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PLANIFICAREA MULTIANUALA A MASURILOR DE DEZVOLTARE
LOCALA
Valoare
alocata din
bugetul local
euro

Valoare alocata
din surse atrase
euro

Total valoare
euro

Drumuri locale pietruite – 10 km
in localitatea Mihai Viteazu

80 000

720 000

800 000

Reteaua de alimentare cu apa in
Sinoe

40 000

360 000

400 000

Reabilitarea sistemului de irigatii

30 000

270 000

300 000

Realizarea perdelelor de protectie
contra eroziunii solului si a
perdelelor rutiere

15 000

135 000

150 000

5 000

45 000

50 000

1 500

13 500

15 000

Drumuri locale pietruite – 9 km in
localitatea Mihai Viteazu

75 000

675 000

750 000

Reteaua de alimentare cu apa in
localitatea Sinoe

40 000

360 000

400 000

Reteaua de canalizare in Sinoe

50 000

450 000

500 000

Reabilitare retea canalizare Mihai
Viteazu

15 000

135 000

150 000

Masurile propuse

ANUL 2007
1. Infrastructura

2. Agricultura

3. Resurse umane
Calificarea profesionala si
reconversie in domeniul agricol –
zootehnic-piscicol-sistem
informational
4. Turism
Studiu fezabilitate initiere
amenajare baza pescuit sportiv si
includerea intr-un calendar
competitional
ANUL 2008
1. Infrastructura
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2. Agricultura
Reabilitare BAZA DE RECEPTIE
pentru depozitarea produselor
agricole

25 000

225 000

250 000

Dezvoltarea activitatii de
valorificare a stufului

5 000

45 000

50 000

Realizarea perdelelor de protectie
contra eroziunii solului si a
perdelelor rutiere

10 000

90 000

100 000

75 000

675 000

750 000

5 000

45 000

50 000

Drumuri locale asfaltate – 18 km
in localitatea Mihai Viteazu

300 000

2 700 000

3 000 000

Construirea podului peste paraul
Sariurt in Mihai Viteazu

90 000

810 000

900 000

Reteaua de canalizare in Sinoe

50 000

450 000

500 000

Reabilitare retea canalizare Mihai
Viteazu

15 000

135 000

150 000

Statie epurare ape uzate

125 000

1 125 000

1 250 000

Studiu fezabilitate pentru

5 000

45 000

50 000

15 000

135 000

150 000

10 000

90 000

100 000

3. Turism rural
Executie „ Sat pescaresc „ - baza
pescuit sportiv, gherhana, etc.
4. Resurse umane
Calificarea profesionala si
reconversie in domeniul agricol –
zootehnic-piscicol-sistem
informational
ANUL 2009
1. Infrastructura

introducerea gazului metan in
comuna
Amenajare statie transfer gunoi
menajer in loc. Mihai Viteazu si
Sinoe
2. Agricultura
Realizarea perdelelor de protectie
contra eroziunii solului si a
perdelelor rutiere
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3. Turism rural
Executie „ Sat pescaresc „ - baza
pescuit sportiv, gherhana, etc.

75 000

675 000

750 000

5 000

45 000

50 000

Executie pod peste paraul Sariurt
in localitatea Sinoe

40 000

360 000

400 000

Statie epurare ape uzate

125 000

1 125 000

1 250 000

Realizarea bransarii la reteaua
judeteana – gaz metan

200 000

1 800 000

2 000 000

Studiu de fezabilitate pentru
oportunitatea trecerii terenului din
extravilan in intravilanin vederea
realizarii unei zone industriale a
comunei M. Viteazu( depozit
materiale prime, procesare,
prelucrare stuf, etc )

5 000

45 000

50 000

Realizarea perdelelor de protectie

10 000

90 000

100 000

5 000

45 000

50 000

Executie drumuri asfaltate in
localitatea Sinoe 12 km

200 000

1 800 000

2 000 000

Executie pod peste paraul Sariurt
in localitatea Sinoe

40 000

360 000

400 000

8 000

72 000

80 000

4. Resurse umane
Calificarea profesionala si
reconversie in domeniul agricol –
zootehnic-piscicol-sistem
informational
ANUL 2010
1. Infrastructura

2. Agricultura

contra eroziunii solului si a
perdelelor rutiere
3. Resurse umane
Calificarea profesionala si
reconversie in domeniul agricol –
zootehnic-piscicol-sistem
informational
ANUL 2011
1. Infrastructura

2. Agricultura
Realizare PUD pentru realizarea
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unei zone industriale a comunei
M. Viteazu( depozit materiale
prime, procesare, prelucrare stuf,
etc )
8 000

72 000

80 000

5 000

45 000

50 000

Realizare drum catre zona
industriala, retea alimentare cu
apa

100 000

900 000

1 000 000

Realizare retea electrica si retea
canalizare in zona industriala

17 000

153 000

170 000

8 000

72 000

80 000

5 000

45 000

50 000

100 000

900 000

1 000 000

8 000
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80 000

5 000

45 000

50 000

Realizarea perdelelor de protectie
contra eroziunii solului si a
perdelelor rutiere
3. Resurse umane
Calificarea profesionala si
reconversie in domeniul agricol –
zootehnic-piscicol-sistem
informational
ANUL 2012
1. Infrastructura

2. Agricultura
Realizarea perdelelor de protectie
contra eroziunii solului si a
perdelelor rutiere
3. Resurse umane
Calificarea profesionala si
reconversie in domeniul agricol –
zootehnic-piscicol-sistem
informational
ANUL 2013
1. Infrastructura
Realizare drum catre zona
industriala, retea alimentare cu
apa
Realizare retea electrica si retea
canalizare in zona industriala
2. Resurse umane
Calificarea profesionala si
reconversie in domeniul agricol –
zootehnic-piscicol-sistem iform.
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Prin sistemul de monitorizare a procesului de implementare graduala a masurilor de
dezvoltare si evaluarea periodica a rezultatelor / obiectivelor, se asigura posibilitatea
adaptarii sau reorientarii strategiei in timp, pe parcursul implementarii.
Monitorizarea este vitala pe parcursul derularii Planului de Actiune, din doua motive
principale :
- pentru a ne asigura ca masurile de dezvoltare au efectul dorit asupra
localitatii si implicit asupra locuitorilor ;
- pentru a fi siguri ca nu genereaza efecte secundare distructive.
Este foarte dificila monitorizarea sistematica a ceea ce prin definitie este imprevizibil.
Acest tip de monitorizare se va baza in mare masura pe buna comunicare dintre toti
participantii implicati in realizarea programelor, din cadrul autoritatii locale si din afara
acesteia , pentru a stabili unde anume pot aparea probleme si pentru identificarea cauzelor
acestora. Aceasta necesita un grad de flexibilitate din partea functionarilor responsabili si o
capacitate de ajustare si regandire a programelor, pentru a face fata dificultatilor pe masura
ce ele apar.
In cazul in care monitorizarea arata ca programele nu au rezultatele dorite, acestea
trebuie evaluate pentru a vedea daca sunt necesare schimbari. Pot aparea dificultati din mai
multe directii . Se pot produce blocaje in implementare, existand probleme de tipul :
- personalul nu intelege cerintele;
- personalul nu intelege fondul noii actiuni;
- nu exista suficiente resurse de personal.
Atunci cand oamenii sunt deja suprasolicitati, noile responsabilitati pot genera
resentimente si lipsa dorintei de a actiona.
Este posibil ca unii factori de implementare sa nu poata fi controlati de functionarul
responsabil , ei implicand institutii si persoane din afara autoritatii locale .In acest caz
negocierea va fi singura cale ce trebuie urmata.In cadrul tuturor negocierilor ar trebui evitate
acuzatiile si trebuie manifestat mult tact , astfel ca oamenii care se simt deja vinovati de fatul
ca nu au realizat ceea ce promisesera sa nu fie fortati sa adopte pozitii agresive,
necooperante, simtind ca trebuie sa se apere.
Atunci cand implementarea a avut succes insa rezultatele scontate nu au aparut ,
trebuie cautate motivele pentru care nu s-a intamplat acest lucru. Acestea pot fi
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fundamentale - ca de exemplu identificarea gresita a cauzei unei probleme- sau poate fi
vorba numai de o calculare gresita a eficacitatii unei actiuni.
In acest caz exista trei posibilitati :
- abandonarea completa a actiunii si cautarea altor optiuni;
- revizuirea si continuarea acesteia;
- finalizarea sa conform planificarii dar si identificarea unei noi actiuni.
Deasemeni, la sfarsitul perioadei de derulare a programelor respective, trebuie sa fie
monitorizati indicatorii asociati elementelor din programe pentru evaluarea eficacitatii
acestora.
Indicatorii ar trebui astfel alesi incat sa arate :
- daca actiunea a fost implementata complet;
- daca actiunea a avut rezultatele asteptate.
Rezultatele monitorizarii si evaluarii sunt apoi utilizate ca baza a unui proces de
revizuire a Planului de Actiune, ducand informatia inapoi la nivelul adecvat.
Aceste rezultate trebuie facute publice, utilizand toate resursele mass-media locale in
vederea promovarii parerilor si initiativelor din partea populatiei.
Evaluarea rezultatelor implementarii Strategiei de Dezvoltare locală a comunei
Mihai Viteazu , se analizeaza si se apreciaza indeplinirea obiectivelor / subobiectivelor
propuse prin analiza efectelor masurilor asupra mediului de afaceri, a economiei, a vietii
culturale si a calitatii vietii locuitorilor din zona.
Evaluarea se realizeaza anual pe baza unor fise de sondare a opiniei publice, in
care se vor solicita si propuneri privind programe de imbunatatire a Strategiei de
Dezvoltare locală a comunei Mihai Viteazu.
Revizuirea Strategiei de Dezvoltare locală a comunei se face pe baza
propunerilor membrilor echipei de lucru si a celor cuprinse in fisele de sondare a opiniei
publice.
Anual se intocmeste un document – propunere de actualizare / completare a
Strategiei de Dezvoltare locală a comunei, care se supune discutiei si aprobarii autoritatii
locale .
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