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1. INFRASTRUCTURĂ 
 • Asfaltarea străzilor comunei;
 • Crearea de culoare pietonale;
 • Modernizarea și reabilitarea trotuarelor, dotarea cu mobilier urban;
 • Crearea de bretele pentru acces direct către ieșirea și intrarea de pe Autostrada Soarelui.

6. ÎNVĂȚĂMÂNT  
 • Dotarea școlilor cu cabinete medicale și psihologice;
 • Reabilitarea infrastructurii școlare prin implementarea tehnologiei     
și trecerea la nivel de ȘCOALĂ SMART (tablete digitale cu manuale    
și cărți de care au nevoie elevii);

 • Introducerea de laboratoare școlare;
 • Înființarea unui club al elevilor;
 • Acordarea de burse pentru elevii cu rezultate deosebite la sport și învățătură.

7. SPORT  
 • Construirea unui bazin de înot la standarde internaționale, prevăzut cu spații de cazare și loc de 
servit masa;

 • Dezvoltarea unei baze sportive pentru sporturi de echipă și individuale, construirea de terenuri de 
sport adaptate pentru organizarea de concursuri naționale și internaționale. Această bază sportivă 
va fi prevăzută cu o locație de tip restaurant pentru socializarea comunității, preluând modelul 
celor din Occident (unde este sport este și socializare);

 • Construirea unui spațiu destinat unei săli de Fitnes (GYM) cu toate dotările necesare;
 • Reorganizarea terenului de fotbal inițial în terenuri de minifotbal pentru antrenamente, închiderea 
lor pe timp de iarnă cu schelete metalice retractabile și încălzite cu aer cald, precum și dotarea cu 
toate echipamentele necesare.

8. CULTURĂ ȘI TURISM
 • Organizarea de evenimente cultural-artistice, festivaluri;
 • Sprijinirea activităților culturale de păstrare a tradițiilor și obiceiurilor;
 • Organizarea de evenimente multiculturale pentru a omagia buna      
comunicare din spațiul dobrogean;

 • Promovarea personalităților locale;
 • Realizarea unui traseu de Mountain Bike, de Auto și Moto off road,    
pe dealurile și culmile din împrejurimi, care să genereze venituri;

 • Facilitarea amenajării de locuri de socializare, de servit masa și de cazare lângă    
traseul de Off Road;

 • Crearea unei zone de belvedere și promenade, prevăzute cu zonă de relaxare, terase, etc. 

9.REFORMA ÎN ADMINISTRAȚIE
 • Digitalizarea actului administrativ prin implementarea programului SMART VILLAGE, care ar 
presupune digitalizarea documentelor solicitate de către cetățenii comunei;

 • Transparența actului administrativ;
 • Reformarea poliției locale; 
 • Responsabilizarea funcționarilor publici prin implementarea unui program de respect   
față de cetățeni.

10. ECONOMIE
 • Valorificarea din punct de vedere economic a poziționării comunei Cumpăna   
prin realizarea unui plan de dezvoltare pe termen mediu și lung;

 • Înființarea unui parc industrial generator de locuri de muncă;
 • Susținerea tinerilor antreprenori;
 • Acordarea de facilități firmelor din comună pentru a le impulsiona     
în a angaja;

 • Realizarea și implementarea unui plan pentru investitori. 

2. SIGURANȚA CETĂȚEANULUI
 • Realizarea unui sistem de monitorizare a tuturor intersecțiilor, precum și a drumului principal de 
intrare și ieșire din oraș;

 • Implementarea unui sistem de iluminat inteligent pe fiecare stradă;
 • Implementarea unui sistem de iluminat prin senzori a trecerilor de pietoni;
 • Asigurarea de patrule ale poliței locale 24/24 pe străzile comunei;
 • Controlarea numărului animalelor fără stăpân prin implementarea de proiecte    
de capturare și sterilizare.

4. MEDIU 
 • Realizarea unor stații de încărcare destinate autoturismelor electrice;
 • Implementarea unui sistem de iluminat inteligent și eficient energetic, cu panouri solare;
 • Implementarea sistemului de management al deșeurilor prin colectarea selectivă și dotarea  
gospodăriilor cu pubele dedicate tipurilor de deșeuri reciclabile (program cu finanțare UE);

 • Organizarea unui parc de panouri solare;
 • Racordarea la sistemul de canalizare a gospodăriilor din comună.

5. SĂNĂTATE ȘI SOCIAL
 • Acordarea de spații gratuite pentru cabinete medicilor de specialitate    
și medicilor de familie care sunt din comună sau care fac naveta;

 • Implementarea unor programe de educație sanitară      
pentru informarea populației;

 • Înființarea unei cantine sociale pentru persoanele vârstnice     
 (singure, care nu au un trai bun) precum și pentru celelalte     
categorii vulnerabile;

 • Finanțarea ONG-urilor locale care desfășoară acțiuni de acoperire      
a unor nevoi ale comunității.

Votează PRO România
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Toate aceste lucruri le putem ,,face bine” 
împreună prin muncă și seriozitate!

3. CALITATEA VIEȚII
 • Construirea unor piste pentru biciclete în Cumpăna;
 • Amenajarea de spații verzi, grădinițe cu flori de sezon;
 • Extinderea accesului la utilități: apă, canalizare, gaze naturale;
 • Modernizarea stațiilor de autobuz cu spații de urcare destinate     
persoanelor cu dizabilități;

 • Crearea de centre de recreere pentru bătrâni și copii;
 • Implementare sistemului SMART VILLAGE pentru îmbunătățirea calității vieții.


