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P .U. Z.

ACTUALIZARE P.U.Z. PENINSULĂ,
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIEI
PIESE SCRISE

I. MEMORIU GENERAL
1. INTRODUCERE
1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI
1.2. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII

2. DELIMITAREA ZONEI CONSTRUITE PROTEJATE
2.1.JUSTIFICAREA INITIERII DEMERSULUI DE INSTITUIRE A ZONEI
CONSTRUITE PROTEJATE;
2.2.STUDIUL ISTORIC GENERAL (STABILIREA EVENIMENTELOR, FAPTELOR SI
URMARILOR ACESTORA CARE AU CONDUS LA CONFIGURAREA ACTUALA
A LOCALITATII, ZONEI, CONSTRUCTIILOR) – ANEXA
2.3.DEFINIREA/DELIMITAREA ZONEI CONSTRUITE PROTEJATE PE BAZA
UTILIZARII CRITERIILOR DE DEFINIRE (STABILIREA SUPRAFETEI DE
MANIFESTARE A CRITERIILOR (ISTORICE, URBANISTICE, FUNCTIONALE,
DE
VIZIBILITATE,
ETC.),
DECELAREA
CALITATII
DIFERITELOR
COMPONENTE ALE ZONEI, DELIMITAREA ZONEI ISTORICE PROTEJATE) ANEXA
2.4.STUDIUL ISTORIC ZONAL CU PRECIZAREA VALORII ELEMENTELOR
COMPONENTE
2.5.SINTEZA ETAPELOR PARCURSE PRIN STABILIREA ATITUDINII FATA DE
ELEMENTELE COMPONENTE ALE ZONEI

3. STUDIU URBANISTIC SPECIFIC PENTRU DOCUMENTATII
URBANISTICE ZONALE CU CARACTERIZAREA SITUATIEI ZONEI SI
A RELATIEI ZONA-LOCALITATE
3.1.PREZENTAREA STUDIILOR SI AVIZELOR ANTERIOARE ELABORARII PUZCP
3.2.ANALIZA INCADRARII ZONEI IN INTRAVILANUL ORASULUI SAU COMUNEI,
CONFORM PUG
3.3.DISFUNCTIONALITATI SI CONSTRANGERI EXISTENTE (NATURALE,
CONSTRUITE, PROIECTATE, ETC.)
3.4.SINTEZA IERARHIZARII VALORICE A FONDULUI ARHITECTURAL URBANISTIC IN FUNCTIE DE CALITATEA ESTETICO - AMBIENTALA,
FUNCTIONALA SI A POTENTIALULUI SOCIO-ECONOMIC.
3.5.PRECIZAREA LIMITEI ZONEI CONSTRUITE PROTEJATE.
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4. ALTE STUDII DE FUNDAMENTARE
5. PROPUNERI DE DEZVOLTARE ZONALA
5.1.PROPUNERI PRIVIND ATITUDINEA FATA DE TESUTUL URBAN CU TOATE
COMPONENTELE SALE (PARCELAR, TRAMA STRADALA, VOLUME
CONSTRUITE,
SPATII
LIBERE)
CONCRETIZATA
IN:
PROTEJARE,
CONSERVARE, PUNERE IN VALOARE, DEMOLARE, COMPLETARE,
SCHIMBARI DE UTILIZARE)
5.2.PROPUNERI PRIVIND REZOLVARI ALE CIRCULATIILOR CAROSABILE,
STATIONARILOR, CIRCULATIILOR PIETONALE (CU MENTIUNEA CA UNUL
DIN OBIECTIVELE ESENTIALE ALE CONSERVARII CALITATII ZONELOR
PROTEJATE CONSTA IN MENTINEREA NEALTERATA A SPATIILOR
STRAZILOR, STRADUTELOR, PIETELOR, PIATETELOR SI PASAJELOR,
AMELIORAREA CIRCULATIEI IN ASTFEL DE ZONE FIIND FACUTA NUMAI
PRINTR-O MAI BUNA ORGANIZARE GENERALA A CIRCULATIEI)
5.3.PROPUNERI DE RACORDARI ALE RETELELOR TEHNICO-EDILITARE
5.4.PROPUNERI PRIVIND PREVEDERILE DIN REGULAMENT, DIFERENTIATE PE
UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA SI/SAU SUBDIVIZIUNI ALE ACESTORA
5.5.BILANT TERITORIAL

II. REGULAMENT DE URBANISM
PIESE DESENATE
U0a. ÎNCADRARE IN P.U.G. MUNICIPIUL CONSTANŢA
U0b. ÎNCADRARE IN P.U.G. – U.T.R.-uri
U1. ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE
U2. REGIM JURIDIC
U3. CIRCULAŢII – EXISTENT ŞI PROPUS
U4. REŢELE TEHNICO-EDILITARE – EXISTENT ŞI PROPUS
U5. REGLEMENTĂRI – ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ
U6. REGLEMENTĂRI – U.T.R.
U7.1. SUDIU DE SILUETA URBANA – zona versant – port turistic
U7.1. SUDIU DE SILUETA URBANA – zona versant – port industrial

SC. 1/2000
SC. 1/2000
SC. 1/2000
SC. 1/2000
SC. 1/2000
SC. 1/2000
SC. 1/2000
SC. 1/2000

ANEXE
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P. U. Z.
ACTUALIZARE P.U.Z. PENINSULĂ,
MUNICIPIUL CONSTANŢA
I. MEMORIU GENERAL
1. INTRODUCERE
1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTAŢIEI
TITLUL LUCRĂRII:

PLAN URBANISTIC ZONAL –
ACTUALIZARE P.U.Z. PENINSULĂ,
MUNICIPIUL CONSTANŢA

PROIECT NR.:

3208/2008

PROIECTANT:

SC EXPACO SRL

COLECTIV DE ELABORARE:
Arh. Mirela Băncescu
Arh. Mirela Băncescu
Urb. Gheorghe-Leonard Duţă
Prof.dr.arh Florin Machedon

coordonare
întocmire
redactare grafică computerizată
verificare

SUBPROIECTANŢI:
SC URBAN TRAFIC SRL – studiu de circulaţii
SC CP CONSULT GRUP SRL – studii consultative şi prospective
BENEFICIAR:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

DATA ELABORĂRII:

DECEMBRIE 2016

1.2. SCOPUL SI OBIECTIVELE PLANULUI URBANISTIC PENTRU ZONA CONSTRUITA
PROTEJATA
Scopul lucrării
PUZ – Actualizare PUZ Peninsulă, Municipiul Constanţa - Etapa I
propune actualizarea reglementărilor urbanistice zonale din PUZ Peninsula Constanţa
(aprobat prin HCLM nr. 416/2003) şi detalierea în faza de Plan Urbanistic Zonal a
reglementărilor strategice de dezvoltare urbană stabilite prin Regulamentul Local de Urbanism
aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Constanţa .
Elaborarea documentaţiei prezente de PUZ are doua deziderate majore.
Primul este de a îndeplini transpunerea în documentaţie de urbanism a tuturor prevederilor
stabilite în tema de proiectare aprobată de beneficiar, şi anume:
1. valorificarea potenţialului urbanistic, eficientizarea obiectivelor economice şi folosirea
zonei în acord cu PUG Constanţa;
2. asigurarea unor relaţii funcţionale optime în teritoriul studiat şi teritoriile învecinate;
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3. evidenţierea intervenţiilor urbanistice care pot conduce la constituirea unei imagini
unitare şi personalizate a zonei;
4. identificarea amplasamentelor pentru echipamente şi dotări;
5. evidenţierea zonelor de restricţie aferente reţelelor edilitare.
Toate aceste obiective urmăresc asigurarea dezvoltării durabile pe termen lung a zonei
în context local şi regional.
Accentul asupra dezvoltării durabile orientează corelarea reglementărilor
configurativ-spaţiale privind dezvoltarea în teritoriu cu aspecte economice şi sociale, dar
calitatea vieţii este substanţial dependentă şi de protecţia mediului. Astfel, este necesară o
abordare integrată care să încorporeze cei trei piloni ai dezvoltării durabile: creştere
economică, bunăstare socială şi protecţia mediului, într-un cadru spaţial echilibrat, în care este
obligatorie respectarea unor reguli de construire stricte, impuse de regimul de zonă protejată.
Al doilea deziderat al elaborării documentaţiei respective este de a asigura
conformitatea Planului Urbanistic Zonal, inclusiv Regulamentul Local de Urbanism, cu
Planul Urbanistic General al Municipiului Constanţa, precum şi cu directive ale Uniunii
Europene, în mod special directiva privind analiza impactului planurilor şi programelor asupra
mediului şi directivele privind habitatele.
Un element important în elaborarea documentaţiei este analiza implicaţiilor opţiunilor de
dezvoltare astfel încât să furnizeze o bază pentru dezbateri în procesul decizional.
Reglementarea dezvoltării zonei va fi concepută având la bază cele mai bune practici
naţionale în domeniu şi va include măsuri pentru prevenirea potenţialelor efecte adverse,
luând în considerare particularităţile şi complexitatea municipiului Constanţa.
Prin coroborarea aspectelor descrise mai sus au rezultat obiectivele strategice ale
formulării prevederilor de reglementare a dezvoltarii zonei:
▪
armonizarea cu PUG Constanţa şi cu documentaţiile de PUD, PUZ aprobate în zonă în
perioada 2003 - 2009;
•
armonizarea interesului public cu cel privat în stabilirea orientărilor de reglementare;
•
ameliorarea traficului auto şi pietonal în zonă prin măsuri specifice orientate către
principalele puncte de interes identificate;
•
încurajarea dezvoltării funcţiunilor în concordanţă cu statutul zonei şi cu teritoriile
învecinate, precum şi în corelare cu condiţiile de piaţă imobiliară la momentul actual şi în
perspectivă;
•
eliminarea activităţilor nocive pentru locuitori şi găsirea posibilităţilor de conformare a
cadrului spaţial prin crearea unei imagini unitare şi de identitare a zonei;
•
asigurarea condiţiilor, prin reglementări specifice, pentru protejarea, conservarea şi
punerea în valoare a patrimoniului cultural;
•
asigurarea unei valorificări eficiente a infrastructurii tehnico-edilitare şi identificarea
zonelor ce necesită proiecte de refacere a infrastructurii prin corelarea modului de ocupare a
terenului cu modul de echipare a acestuia;
•
omogenizarea şi simplificarea reglementărilor zonei.
Obiectivele lucrării
Pentru atingerea scopului descris anterior, obiectivele studiului PUZ – Actualizare PUZ
Peninsulă în faza I s-au orientat către:
• evaluarea şi diagnoza situaţiei existente, sintetizând determinări de ordin funcţional,
spaţial, tehnic, economic şi social;
• determinarea tendinţelor şi a potenţialului de dezvoltare a zonei;
• stabilirea orientărilor majore de reglementare, cu indicarea priorităţilor, a permisivităţilor
şi a restricţiilor care se impun.
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2. DELIMITAREA ZONEI CONSTRUITE PROTEJATE
2.1. JUSTIFICAREA INITIERII DEMERSULUI DE INSTITUIRE A ZONEI CONSTRUITE
PROTEJATE
Conform Listei Monumentelor Istorice 2004 zona reprezintă Situl urban "Zona
peninsulară Constanţa", nr. 492 CT-II-s-B-02832, cuprins între Faleza Cazino, Poarta 1,
Faleza Port Tomis, Faleza plaja Modern, bd. Ferdinand până la str. Atelierelor, str. Traian, bd.
Marinarilor.
Personalitatea urbanistică a Peninsulei este dată de construcţiile realizate la sfârşitul
secolului al XIX-lea şi în prima jumătate a secolului al XX-lea. Trama stradală, aşa cum se
prezintă ea astăzi, este în cea mai mare parte constituită înainte de 1893, cele mai importante
modificări ale acesteia petrecându-se în perioada 1923 – 1936 (Piaţa Ovidiu) şi după 1936
(deschiderea str. Traian şi str. Termele Romane).
Având în vedere evoluţia istorică a aşezării pre-moderne şi a centrului conceput şi
parţial realizat pentru oraşul modern, este evident că, din punctul de vedere al statutului
administrativ şi al funcţiunilor predominante, s-au produs până la al doilea război mondial nu
atât modificări, cât re-formulări. Practic, în accepţiunea urbanismului modern, ceea ce fusese o
aşezare a devenit parte din centrul unui oraş în care s-au menţinut funcţiunile publice
tradiţionale şi şi-au găsit locul funcţiunile publice moderne, fără ca prin aceste procese să fie
eliminată funcţiunea rezidenţială. Astfel, în zona studiată s-au cumulat: funcţiunea de
reprezentare materializată prin sediile administraţiei publice locale, clădirile dedicate justiţiei şi,
temporar, reşedinţa regală, funcţiunile conexe activităţii economice de bază (concentrată în
port) prezente prin reprezentanţe diplomatice, sedii de bănci, unităţi de cazare, funcţiunea
comercială urbană concentrată pe o axă majoră şi funcţiunile publice specifice zonelor
rezidenţiale adăpostite în clădirile de cult, cele de învăţământ şi cele de cultură. Acest complex
funcţional a beneficiat permanent de prezenţa unei gări, în timp ce funcţiunea balneară, deşi
menţionată explicit în regulamentul de constructie elaborat în anul 1890, începe să părăsească
zona studiată încă din anul 19061.Trebuie menţionat că funcţiunea militară, funcţiune inerentă
unei aşezări cu o poziţie strategică precum cea a oraşului Constanţa, a fost permanent
prezentă dar a evitat amplasamentele în zona studiată, zonă evident rezervată funcţiunilor
specifice unui centru urban. O parte din fondul vechi de construcţii a fost afectată de
bombardamentele aeriene din anul 1941, de seisme şi de procesul general de uzură fizică
datorită vechimii. Din aceste cauze, în prezent, din fondul de construcţii existent în anul 1940
circa 20% au fost distruse sau demolate, circa 40 – 45% se află într-un stadiu avansat de
degradare necesitând intervenţii urgente cu lucrări de consolidare şi reparaţii capitale, iar
aproximativ 35 – 40% se află într-o stare mai bună însă necesitând reparaţii curente. După
anul 1960 a fost realizat un volum destul de mare de construcţii noi în special blocuri de
locuinţe cu regim de înălţime P+3-4E.
Trama stradală este rezultatul unei evoluţii spontane, constituind o reţea convergentă
în care înmănuncherea străzilor se face în Piaţa Ovidiu. Caracteristicile de prospect şi ale
relaţiei cu restul oraşului îi conferă valoare de unicat la nivelul ansamblului.
Intervenţiile din Peninsulă, inclusiv cele postbelice, nu au alterat esenţial caracterul
acesteia, care poate fi reabilitat fără mari impedimente. Totuşi, acest tip de intervenţii, la care
se adaugă degradarea fizică a fondului construit, au condus la apariţia în cadrul ţesutului
urban a numeroase porţiuni de conflict: ruperi de scară, goluri urbane, spaţii dezorganizate. Se
recomandă ca refacerea structurii urbane să se facă cu păstrarea parcelarului tradiţional
(evitarea comasărilor / subîmpărţirilor) – în cazurile în care acesta s-a păstrat – sau refacerea
lui şi reconstruirea fronturilor respectând caracteristicile insulei şi ale străzii respective.

1

In anul 1906 se inregistreaza primele cereri de deschidere a unor stabilimente specifice la Mamaia si primele planuri de parcelari
in aceasta asezare dateaza din anii 1913 – 1914 – dosar 68/1913, fond P.M.C., Arhivele Statului – Constanta.
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2.2. STUDIUL ISTORIC GENERAL - vezi studiu istoric anexat
2.3. DELIMITAREA ZONEI CONSTRUITE PROTEJATE PE BAZA UTILIZARII CRITERIILOR
DE DEFINIRE (STABILIREA SUPRAFETEI DE MANIFESTARE A CRITERIILOR ISTORICE,
URBANISTICE, FUNCTIONALE, DE VIZIBILITATE, ETC., DECELAREA CALITATII DIFERITELOR
COMPONENTE ALE ZONEI) - vezi studiu istoric anexat

2.4 STUDIUL ISTORIC ZONAL CU
COMPONENTE - vezi studiu istoric anexat

PRECIZAREA

VALORII

ELEMENTELOR

Studiul istoric realizat în anul 2002, elaborat pentru „Plan Urbanistic Zonal (PUZ) privind
reabilitarea și revitalizarea zonei peninsulare a municipiului Constanța” sub coordonarea
asigurată de dr. arh. Dorin Ștefan în calitate de șef de proiect, a fost actualizat de catre însăși
autoarea lui și anume dna. dr. arh. Hanna Derer și este prezentat ca și volum separat anexat
la documentația urbanistică.
Studiul se intituleaza „VALORILE DE IDENTITATE CULTURALĂ, MATERIALIZATE ÎN
ŢESUTUL URBAN SUPRATERAN, prin prisma ELEMENTELOR ESENŢIALE din EVOLUŢIA
AŞEZĂRII” și cuprinde o parte scrisă și o parte desenată.
Partea scrisă se compune din urmatoarele capitole:
I. Elemente esențiale în evoluția istorică a așezării
II. Materializarea urbanistică și arhitecturală a valorilor de identitate culturală determinate în și
prin evoluția istorică a așezării și zonei studiate.
III. Rezultatele construirii în timp istoric a identității culturale
IV. Situația actuală
V. Restricții, permisivități și recomandări generate de resursă culturală , protecția acesteia și
punerea ei în valoare.
Partea desenată se compune din urmatoarele planșe:
1. Direcții principale din evoluția istorică a zonei studiate
2. Evoluția istorică a tramei stradale
3. Evoluția parcelarului în perioada cuprinsă între anul 1936 și prezent
4. Evoluția aliniamentelor și alinierilor în perioada cuprinsă între anul 1936 și prezent
5. Zonificare funcțională istorică specifică perioadei interbelice în raport cu dispunerea
clădirilor pe parcele (starea actuală)
6. Stiluri de arhitectură și tipuri de fronturi
7. Regim juridic de protecție conform Listei Monumentelor Istorice 2001
7 bis. Regim juridic de protecție conform Listei Monumentelor Istorice 2001: componentele
sitului urban CT-II-s-B-02832
8. Modificări ale fondului construit între martie 2002 și august 2008
9. Restricții și permisivități
De asemenea studiul este însoțit de o documentație fotografică realizată în cele două
momente: martie 2002 și august 2008. Documentația digitală este ordonată pe străzi și
permite vizualizarea fiecărui monument în parte în cele două momente: anul 2002 și anul
2008.
2.5. SINTEZA ETAPELOR PARCURSE PRIN STABILIREA ATITUDINII FATA DE
ELEMENTELE COMPONENTE ALE ZONEI - vezi studiu istoric anexat
Extras din studiul istoric „VALORILE DE IDENTITATE CULTURALĂ, MATERIALIZATE ÎN
ŢESUTUL URBAN SUPRATERAN, prin prisma ELEMENTELOR ESENŢIALE din EVOLUŢIA
AŞEZĂRII”, autori - dr. arh. Anca Hanna Derer şi arh. Radu Nicolae
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V. Restricții, permisivități și recomandări generate de resursa culturală, protecția
acesteia și punerea ei în valoare.
Avînd în vedere resursa culturală încorporată de zona studiată, precum şi caracteristicile
acesteia, se impun următoarele restricţii, permisivităţi şi recomandări:
1. este obligatorie efectuarea tuturor intervenţiilor necesare pentru stoparea fenomenului de
degradare a fondului construit istoric;
2. este obligatorie conservarea tramei stradale istorice, inclusiv a spaţiilor publice istorice de
tip piaţă şi scuar; este obligatorie conservarea perspectivelor directe spre mare;
3. este obligatorie conservarea în măsură ridicată (vezi reglementări subunităţi teritoriale din
studiul istoric) a parcelarului istoric menţinut, precum şi refacerea parcelarului istoric,
respectiv trasarea unui parcelar cu caracteristici similare celui istoric pe toate terenurile
virane sau ocupate de construcţii provizorii din cadrul insulelor (istorice);
4. este obligatorie conservarea alinierilor şi a aliniamentelor istorice menţinute şi refacerea
alinierilor şi aliniamentelor istorice, respectiv a unor alinieri şi aliniamente similare cu cele
istorice pe toate terenurile virane sau ocupate cu construcţii provizorii din cadrul insulelor
(istorice) cu parcelar istoric sau similar celui istoric;
5. este obligatorie în măsură ridicată (vezi reglementări subunităţi teritoriale studiul istoric)
respectarea regimului de înălţime istoric, adică limitarea construcţiilor noi la înălţimea
istorică maximă prezentă în fronturile spaţiului public în cauză şi, în acelaşi timp, este
obligatorie evitarea diferenţelor mai mari de un nivel între înălţimea clădirilor alăturate;
6. este obligatorie respectarea caracteristicilor esenţiale ale fondului construit istoric în ceea
ce priveşte conformarea elevaţiilor orientate spre spaţiile publice şi anume: dispunerea pe
parcelă (conform pct. 4.), exprimarea unui plan vertical ferm spre spaţiul public, utilizarea în
compoziţie exclusiv a direcţiilor orizontală, verticală şi oblică a şarpantei (în cazul acoperirii
în şarpantă), precum şi elaborarea unor compoziţii complexe;
7. este posibilă amplasarea unor accente de înălţime exclusiv în extremitatea vestică a zonei
studiate şi anume la vest de strada Traian şi la sud de bulevardul Tomis, respectiv la vest
de bulevardul Ferdinand şi la nord de strada Mircea cel Bătrîn; în ambele cazuri
amplasarea accentului / accentelor verticale trebuie să pună în valoare silueta istorică a
zonei studiate şi trebuie astfel aleasă încît accentul / accentele verticale să nu afecteze
zonele protejate şi / sau imobilele cuprinse în Lista Monumentelor Istorice;
8. se recomandă revizuirea Listei Monumentelor Istorice pentru eliminarea oricărui tip de
eroare şi pentru definirea ansamblurilor de arhitectură rezultate din evoluţia istorică a
aşezării şi a zonei studiate;
9. este obligatorie conservarea şi punerea în valoare – preponderent în calitate de elemente
naturale, definitorii pentru întreaga peninsulă, ca peisaj cultural – a falezei şi a porţiunilor de
teren orizontal, înspre plajă, înspre portul turistic şi înspre portul comercial; se subliniază
faptul că, în cazul în care aceste elemente naturale îşi vor pierde sau atenua caracterul
actual, peisajul cultural pe care îl constituie peninsula va fi iremediabil distrus.

3. STUDIU URBANISTIC SPECIFIC PENTRU DOCUMENTATII
URBANISTICE ZONALE CU CARACTERIZAREA SITUATIEI ZONEI SI A
RELATIEI ZONA-LOCALITATE
3.1. PREZENTAREA STUDIILOR SI AVIZELOR ANTERIOARE ELABORARII PUZCP
Prezenta documentaţia de PUZ este elaborată conform Ordinului nr. 562/2003 al Ministerului
Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, pentru aprobarea Reglementărilor tehnice
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„Metodologie de elaborare şi conţinutul – cadru al documentațiilor de urbanism pentru zone
construite protejate (PUZ)”.
Documente strategice
• Date conţinute în piesele scrise şi desenate ale PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL
MUNICIPIULUI CONSTANŢA (în vigoare conform HCLM nr. 81/2013),
• STUDIUL GENERAL DE CIRCULAŢIE LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANŢA ŞI LA
NIVELUL TERITORIULUI DE INFLUENŢĂ (PERIURBAN) – Etapa III, întocmit de SEARCH
CORPORATION,
• AGENDA LOCALĂ 21 Planul de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Constanţa.
Studii de fundamentare PUZ
▪ PLAN URBANISTIC ZONAL „ZONA PENINSULA CONSTANŢA”, aprobat prin HCLM nr.
416/2003,
• Planuri topografice şi cadastrale scara 1/500 şi 1/2000 ale zonei,
• Date conţinute în PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU SI CELE ZONALE aprobate
(in perioada 2003- 2009) pentru diverse obiective realizate sau în curs de realizare,
• Date conţinute în NORMATIVE DE SPECIALITATE (norme româneşti şi europene)
privind GRADUL DE DOTARE A CARTIERELOR ŞI MICRORAIONALEOR
• STUDIU ISTORIC pentru PUZ „Zona Peninsula Constanţa” întocmit de dr. arh. Hanna
Derer (2002)
Avize şi acorduri de specialitate
• Aviz tehnic nr. 910/2008 emis de ROMTELECOM – Divizia Operare Rețea de Acces
Constanţa,
• Aviz nr. 2256/13.05.2008 emis de SC Electrocentrale SA - sucursala Constanţa.
• Aviz nr.711/31.07.2008 emis de ministerul Culturii și Cultelor – Direcția Județeană pentru
Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Constanța,
• Aviz de amplasament nr.C2775/07.04.2009 emis de Regia Autonomă de Distribuire a
Energiei Termice Constanța,
• Aviz de traseu / amplasament nr. 246B/04.06.2008 emis de SC CONGAZ SA Constanţa,
• Aviz de amplasament nr. 9020256/8.4.2009 emis de Enel Electrica Dobrogea, sucursala
Constanța
3.2. ANALIZA INCADRARII ZONEI IN INTRAVILANUL ORASULUI, CONFORM PUG
Municipiul Constanţa este un oraş cu funcţii economice complexe de importanţă naţională,
regională, judeţeană şi locală. Funcţia portuară ocupă un rol primordial, fiind urmată de
funcţiile balneoclimaterică şi turistică şi de cele industrială şi comercială. Deasemenea, oraşul
joacă un rol administrativ important la nivelul judeţului.
Municipiul are o suprafaţă totală de 12.654 ha, teritoriul cuprins în intravilan (aprobat 1996)
având 5.995,2 ha (din care 1.745 ha afectate portului). Populaţia stabilă, conform
recensământului din 2011 este de 282.872 locuitori.
Zona studiată în PUZ face parte din Zona centrală a municipiului Constanţa, constituind
nucleul istoric al oraşului şi este declarată zonă de rezervaţie arheologică şi de arhitectură de
interes naţional; are o suprafaţă de circa 90 ha (inclusiv portul de agrement) – 0,01% din total
intravilan – şi o populaţie de aproximativ 8000 locuitori (0,028% din total).
Zone funcţionale
Din punct de vedere funcţional zona PUZ Peninsulă cuprinde activităţi specifice zonei centrale,
constituind centrul administrativ şi istorico-reprezentativ al oraşului, situat în imediata
vecinătate a centrului comercial (zona străzii Ştefan cel Mare) şi a celui cultural. Alte zone
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funcţionale cu care teritoriul studiat se află în relaţie directă sunt: portul de agrement, portul
vechi integrat portului comercial şi plaja.
Prin PUG-ul în vigoare sunt permise în zona Peninsulei următoarele funcţiuni grupate pe Zone
de Reglementare:
Subzona centrală suprapusă peste nucleul istoric în care se menţine configuraţia ţesutului
urban tradiţional (ZRCP1):
• se admit conversii şi extinderi pentru funcţiuni publice de interes supramunicipal şi
municipal (administrative, culturale, de învăţământ etc.) şi pentru funcţiuni de interes
general ca funcţiuni terţiare principale (birouri diverse în special profesionale şi
specializate, media, edituri, agenţii), funcţiuni extrateritoriale şi funcţiuni cu caracter
comercial şi de loisir (eventual însoţite de o specializare a străzilor, mai ales pietonale,
prin predominanta fie a unui comerţ de obiecte de artă, bijutieri şi consignaţii, fie a unor
cafenele, ceainării, mici restaurante specializate, distracţii, mici hoteluri, pensiuni,
cluburi, sedii ale unor asociaţii, etc.)
• se admite extinderea vadurilor comerciale pe toate străzile din cadrul "Peninsulei" şi
utilizarea pentru funcţiuni cu caracter public, atractive pentru turism, a curţilor clădirilor,
a subsolurilor şi a mansardelor;
• se menţine funcţia de locuire într-o pondere de minim 30% din aria construită
desfăşurată pe ansamblul subzonei şi în cadrul fiecărei operaţiuni urbanistice în parte;
Subzona centrală în care s-au realizat inserţii recente în interiorul zonei protejate (ZRCP2):
• se admite utilizarea corpurilor de clădiri pentru funcţiuni culturale, puncte de vânzare şi
cafenele, ceainării etc.;
• se admite completarea parterului funcţiunilor turistice cu un corp de clădire care să
întoarcă o faţadă spre traseul pietonal, către monumente etc.;
Subzona echipamentelor publice propuse în interiorul zonei de protecţie (ZRE3);
Subzona centrală cu cerinţe speciale de conformare datorită relaţiei cu elementul natural
(ZRCA3):
• se admite inserţia de funcţiuni publice şi de interes general de importanţă municipală şi
supramunicipală care contribuie la punerea în valoare a elementului natural;
Subzona locuinţelor situate în interiorul zonei de protecţie (ZRL2b):
• locuinţe unifamiliale cu maxim P+2 niveluri in regim de construire înşiruit, cuplat sau
izolat;
• funcţiuni complementare locuirii: parcare /garare, comerţ cu amănuntul, depozitare
produse fără nocivitate, birouri pentru exercitarea de profesiuni liberale (avocatură,
arhitectură, medicină etc.) în limita a maxim 25% din ADC;
Subzona locuinţelor colective medii şi mari în ansambluri preponderent rezidenţiale (ZRL4):
• locuinţe în proprietate privată şi locuinţe sociale;
• construcţii aferente echipării tehnico-edilitare;
• amenajări aferente locuinţelor: căi de acces carosabile şi pietonale private, parcaje,
garaje, spații plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări de sport, împrejmuiri;
Subzona plajelor (ZRB3):
• plaja este domeniu public de interes naţional şi arie naturală protejată;
• funcţiunile admise sunt cele specifice întreţinerii şi exploatării plajei, (detaliate și
completate de prevederile HCLM nr. 122/2013, privind apribare PUZ Plajă);
Subzona spaţiilor verzi publice (ZRV1a):
• spații plantate, mobilier urban, amenajări pentru joc şi odihnă;
• circulaţii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru întreţinerea spaţiilor
plantate;
• adăposturi, grupuri sanitare, spații pentru administrare şi întreţinere având suprafaţa
construită desfăşurată limitată la cel mult 60mp.
Subzona bazelor de agrement (ZRV2a):
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•
•

sunt admise amenajări complexe pentru practicarea sportului în spaţii acoperite şi
descoperite;
sunt admise amenajări specifice pentru odihnă, agrement şi recreere.

Integrarea în sistemul de circulaţii al oraşului
Reţeaua rutieră la nivelul municipiului Constanţa trebuie să asigure accesul facil şi fluent
dinspre Bucureşti (A2, DN 3A, DN 3, DN 2A) şi de la Aeroportul Kogălniceanu (DN 2A) către
centrul oraşului şi către viitorul port de călători, precum şi legătura către Mamaia şi spre zona
de sud a litoralului românesc al Mării Negre - Eforie şi Mangalia (DN39).
În imediata vecinătate sau în apropierea zonei studiate converg principalele artere de circulaţie
care prelungesc în oraş drumurile de acces dinspre Bucureşti prin Feteşti, Călăraşi
(bd. Brătianu), respectiv Hârşova (bd. Tomis), Tulcea (bd. Tomis, bd. Mamaia) şi Mangalia
(bd. 1 Mai, bd. Ferdinand). Legătura cu trama majoră a oraşului se face în prezent prin
intermediul bd. Tomis şi în continuare str. Traian şi str. Mircea cel Bătrân care în Peninsulă
funcţionează ca artere cu sens unic (str. Traian spre Peninsulă, str. Mircea cel Bătrân dinspre
peninsulă).
O parte importantă a traficului dintre oraş şi port trece în prezent prin Peninsulă generând o
serie de disfuncţionalităţi.
Traficul pietonal mai important este generat în principal de arterele comerciale (str. Ştefan cel
Mare şi bd. Tomis), dar şi de promenada pe faleza din zona Cazinoului.
Direcţii de dezvoltare la nivelul municipiului
Dintre opţiunile strategice majore la nivelul municipiului cu impact direct asupra zonei
menţionăm:
• dezvoltarea portului turistic şi a celui de agrement, având drept impact spaţial amenajarea
falezelor şi creşterea presiunii asupra fondului imobiliar din Peninsulă;
• adoptarea de măsuri concrete de protecţie a cadrului construit cu consecinţe în ceea ce
priveşte extinderea zonelor protejate şi instituirea unor reglementări adecvate;
• modernizarea anumitor trasee rutiere şi apariţia unora noi care vizează deschiderea unui
traseu alternativ celui prezent către Stațiunea Mamaia și nordul litoralului, de-a lungul liniei
țărmului;
• modernizarea şi diversificarea ofertei turistice, creşterea importanţei turismului cultural;
• recreearea unor centre de interes – Piaţa Ovidiu, Parcul prefecturii, dar şi posibilitatea de a
migra interesul şi către zone adiacente zonei peninsulare, cum ar fi strada comercială
Ştefan cel Mare
• creşterea cererii pentru spaţii de birouri şi dezvoltarea serviciilor financiar-bancare (ţinând
cont de tendinţa actuală de amplasare a sediilor de firme în zone cu o anumită valoare
istorico-culturală şi a spaţiului urban, dar cu posibile consecinţe nefaste în ceea ce priveşte
animaţia urbană din zonă în cazul unor concentrări importante a acestor funcţiuni);
• adoptarea de măsuri concrete de protecţie a mediului natural (programul „Înverzirea
litoralului”) prin extinderea suprafeţelor plantate amenajate şi a zonelor protejate.
Alte opţiuni strategice la nivelul municipiului au consecinţe indirecte în dezvoltarea zonei – prin
activităţile conexe pe care le pot genera sau prin efectele unor politici generale asupra
Peninsulei:
• promovarea transportului nemotorizat şi a celui nepoluant şi promovarea transportului în
comun (ambele cu posibile consecinţe în ceea ce priveşte sistemul de circulaţii din
Peninsulă);
• schimbarea profilului staţiunii Mamaia (dezvoltarea turismului de afaceri poate aduce noi
tipuri de „utilizatori” în Peninsulă pentru atragerea cărora trebuie dezvoltată şi diversificată
reţeaua de servicii specifice);
• dezvoltarea campusului universitar (creşterea animaţiei urbane).
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ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE
Regimul juridic
Analiza situaţiei juridice a tuturor bunurilor imobiliare constituite din construcţii cu terenurile
aferente, terenuri neconstruite şi terenuri amenajate pentru alte folosinţe, existente în prezent
în zona peninsulară a municipiului Constanţa, s-a făcut în baza legislaţiei în vigoare privind
reglementarea condiţiilor de proprietate şi de folosinţă a bunurilor imobiliare precum şi a
datelor de evidenţă a situaţiei acestora puse la dispoziţie de autorităţile locale.
Din analiza situaţiei tuturor unităţilor imobiliare existente în perimetrul zonei studiate se disting
mai multe categorii, în funcţie atât de condiţiile juridice de bază, cât şi de situaţii conjuncturale
de folosinţă.
2002
Apartenenţa terenului
Domeniul public
Domeniul privat al administraţiei locale /
Statului
Domeniu privat al persoanelor fizice / juridice
Terenuri cu statut juridic în curs de clarificare
TOTAL

Suprafaţa
(ha)
69,63
0,85
10,22
8,42
89,12

2008

Pondere
Suprafaţa
(%)
(ha)
78,13%
51,21
0,95%
11,47%
9,45%
100,00%

1,15
33,68
4,08
89,12

Pondere
(%)
56,34%
1,29%
37,79%
4,58%
100,00%

Domeniul public
În funcţie de importanţa bunurilor imobile aparţinând domeniului public acestea pot face
parte din domeniul public de interes naţional, judeţean sau municipal şi se află în
administrarea diferitelor ministere, departamente şi direcţii judeţene ale acestora sau a
autorităţilor administraţiei publice locale, a regiilor autonome sau a altor instituţii publice de
interes naţional, judeţean sau local.
Domeniul public de interes naţional şi judeţean
În această categorie sunt incluse atât bunurile imobiliare care şi înainte de anul 1948
aveau aceeaşi condiţie juridică (ex. Amiralitatea, Casa Armatei, Muzeul Marinei, Catedrala
Ortodoxă şi clădirea Arhiepiscopiei, Banca Naţională, Tribunalul şi Judecătoria – fosta Curte
de Apel, Muzeul de Etnografie – fosta Poştă) precum şi construcţiile realizate după anul 1948
sau în curs de execuţie în prezent (ex. sediul Prefecturii, Judecătoria, Edificiul roman cu
mozaic).
Referitor la această categorie de bunuri imobiliare menţionăm situaţia specială a unor
monumente istorice şi a siturilor arheologice care aparţin domeniului public al Statului dar care
în prezent nu se află în administrarea nici unui minister, direcţii judeţene sau instituţii.
Menţionăm că în această categorie sunt incluse monumente şi situri arheologice cunoscute,
nominalizate în lista monumentelor protejate şi ocupă suprafeţe importante şi bine delimitate
funcţional.
Domeniul public de interes municipal
Proprietăţile imobiliare ale municipiului Constanţa sunt constituite în general din
clădirile şi terenurile aferente acestora, aflate în proprietatea şi folosinţa municipiului înainte de
anul 1948 (ex. Cazinoul Comunal şi anexa acestuia în care funcţionează în prezent
Acvariumul, sediul fostei Primării în care funcţionează în prezent Muzeul de Istorie Naţională şi
Arheologie) sau realizate după această dată din fonduri proprii sau prin investiţii din fonduri de
stat alocate municipiului.
Cea mai importantă componentă a proprietăţilor imobiliare ce aparţin domeniului public
aflat în administrarea municipiului în această zonă o constituie suprafeţele amenajate pentru
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circulaţia rutieră şi pietonală (străzi, alei şi pieţe care compun trama stradală actuală), spaţiile
verzi şi zonele de promenadă, inclusiv suprafeţele amenajate şi plantate ale unora din faleze.
Domeniul privat
Domeniul privat al Statului sau administraţiei locale
În limitele zonei peninsulare din categoria proprietăţilor imobiliare ale municipiului
Constanţa fac parte suprafeţele falezelor neamenajate, precum şi unele terenuri libere de
construcţii care înainte de 1948 nu aparţineau domeniului privat particular.
Domeniul privat al persoanelor fizice sau juridice
Proprietăţile private particulare, constituite în general din construcţii şi terenurile
aferente acestora precum şi din terenuri libere de construcţii, au următoarea provenienţă:
- imobile individuale;
- imobile reintrate în domeniul privat particular prin reconstituirea dreptului iniţial de
proprietate;
- imobile cumpărate de la stat, prin R.A.E.D.P.P., în baza legii 112/1995;
- imobile aparţinând unor unităţi cu personalitate juridică;
- proprietăţile imobiliare ale comunităţilor etnice, religioase sau culturale constituite din
construcţii şi terenul aferent acestora care, în cea mai mare parte, aparţineau acestei
categorii juridice înainte de anul 1948, constituind un specific etnico-cultural al oraşului
vechi; în general aceste construcţii grupau mai multe construcţii cu funcţii distincte
(clădirea de cult, şcoala, spaţiul cultural) şi aparţineau comunităţilor etnice;
- clădirile cu caracter public realizate din fonduri private;
- imobilele de locuinţe colective a căror teren aferent (suprafaţa efectiv ocupată şi
trotuarul de protecţie adiacent) se află în proprietate indiviză aferentă apartamentelor din
blocul respectiv.
Proprietate cu statut juridic în curs de clarificare
În această categorie au fost incluse:
- Proprietăţi imobiliare ale statului provenite din naţionalizarea, exproprierea sau
confiscarea unor bunuri imobiliare aparţinând până în anii 1948-1950 domeniului privat
particular şi care în prezent fac obiectul unor notificări în baza legii 10/2001 sau a unor
acţiuni juridice de revendicare. În această categorie se înscriu majoritatea imobilelor din
zona peninsulară. Construcţiile propriu-zise şi terenurile aferente au fost trecute în
administrarea R.A.E.D.P.P. şi sunt folosite ca locuinţa sau spaţii cu altă destinaţie prin
închiriere pe bază de contracte. Terenurile libere se află în administrarea Primăriei
municipiului Constanţa.
- Proprietăţi ale unor societăţi cu capital de stat în curs de privatizare. În această categorie
se află în general băncile, dar şi agenţii şi societăţi comerciale cu diferite profile.
Situaţia juridică generală a bunurilor imobiliare din zona peninsulară înregistrează în prezent
următoarele aspecte mai importante:
Dacă în anul 2002 domeniul public domina clar celalalte forme de proprietate, în anul
2008 se remarcă faptul că domeniul public și cel privat se apropie ca și pondere, zone
importante ca și suprafață care în anul 2002 se aflau în domeniul public, în intervalul de timp
2002 – 2008 au trecut în domeniul privat (de exemplu versantul vestic al peninsulei).
Se remarcă de asemenea faptul că procentul terenurilor cu statut juridic în curs de
clarificare a scăzut la jumătate, acesta reprezentând un lucru bun pentru construcțiile care se
degradau din pricina inexistenței unui proprietar care să investească în întreținerea lor.
Din punct de vedere al condiţiilor de proprietate, o situaţie deosebită o înregistrează
monumentele de arheologie cunoscute care, până în prezent, nu au terenul aferent bine
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delimitat şi nici statutul juridic al acestuia stabilit conform prevederilor Legii 213/1998, pentru
fiecare obiectiv în parte.
Regimul economic
Zona este caracterizată de mixitate funcţională. Specificitatea de zonă centrală face ca în
Peninsulă să fie concentrate atât servicii necesare în mod curent celor care locuiesc în centrul
oraşului cât şi activităţi cu o arie de servire mult mai mare (la nivel municipal sau judeţean)
aşa încât analiza zonelor funcţionale se va face pe cele două paliere – local şi orăşenesc.
Regimul tehnic
Teritoriul studiat cuprinde funcţiunile specifice zonei centrale (servicii de interes general,
servicii pentru turism, echipamente publice, loisir), funcţiuni specifice datorate aşezării sale
geografice (plaja, portul turistic), precum şi un procent important de locuinţe (aproape 25% din
totalul suprafeţei). Din punct de vedere al funcţiunilor predominante se împarte în câteva zone
distincte (care se suprapun în mare parte peste zonele morfologice deja analizate):
Zona în care sunt concentrate o serie de echipamente publice (Primăria şi Prefectura,
Judecătoria, Tribunalul, Baroul, Comandamentul Marinei Militare şi cel al Garnizoanei
Constanţa, Cercul Militar, Muzeul Marinei, Muzeul de istorie şi arheologie – fosta Primărie,
Arhiepiscopia Tomisului, o serie de sedii ale unor instituţii financiar-bancare) cuprinzând
zonele parcului Prefecturii, cea de la sud de str. Traian spre Portul vechi. Tot în această zonă
se află amplasată şi o bună parte din activităţile comerciale şi de servicii. Este evident, din
constituirea zonei în timp, că aceasta a avut un caracter de reprezentare, legat, probabil, şi de
relaţia privilegiată cu portul comercial.
Zona mixtă cu locuinţe colective pe lot, construite în regim continuu (în general din perioada de
la începutul secolului al XX-lea până la cel de-al doilea război mondial) şi servicii generale şi
comerţ, cuprinsă între bd. Tomis, str. Traian (la vest şi sud) şi str. Mircea cel Bătrân (la est).
De-a lungul bd. Tomis s-a constituit una din axele comerciale importante ale oraşului.
Zona situată la nord de Piaţa Ovidiu şi la est de str. Mircea cel Bătrân este constituită
predominant din locuinţe individuale cu regim de construire neuniform, cu multe insule
destructurate.
Zona de locuinţe colective postbelice situată între bd. Ferdinand şi str. Traian. Proximitatea
zonei centrale se face simţită prin conversia unei părţi a locuinţelor în spaţii destinate
activităţilor de servicii.
Faţă de încadrările specifice PUG ale fiecărei zone şi subzone din cadrul teritoriului analizat, sau făcut observaţii şi rectificări în urma datelor obţinute prin studiul pe teren pentru
actualizarea situaţiei existente. Astfel a fost întocmit un tabel cu toate documentațiile de
urbanism (PUD și PUZ) aprobate în perioada 2003 – 2009, iar cele care nu se încadrau în
reglementările propuse au menţinute şi au fost marcate pe planșa de reglementări.
Construcţiile provizorii, atât cele care respectă tipul de funcţiune impus prin PUZ cât şi cele
care nu respectă aceste indicaţii, nu au fost considerate ca fiind determinante pentru profilul
funcţional al zonei, cel mult au fost luate în calcul la stabilirea unei tendinţe spontane de
ocupare şi utilizare a acelei zone.
ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL
Climatologic, Dobrogea prezintă arealul din ţara noastră cu clima cea mai aridă (temperat
continental excesivă), având ca principali parametrii cu influenţă asupra construcţiilor:
- temperatura medie a aerului
+11,2 C
- temperatura maximă anuală a aerului
+37,5 C
- temperatura minimă anuală a aerului
- 26,5 C
- precipitaţii medii anuale
347,8 mm/mp
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- vânturi dominante
NE-E-SV
Geologic, amplasamentul face parte din podişul Dobrogei de Sud, pentru zonă fiind
caracteristice formaţiunile de loess, macroporice de origine eoliană, prafuri argiloase loessoide
şi argile prăfoase loessoide.
În zona de platou a Peninsulei nu se semnalează fenomene fizico-geologice active (alunecări
sau prăbuşiri de teren) care să pericliteze stabilitatea viitoarelor construcţii.
În zona de versant, din punct de vedere geotehnic, apar următoarele probleme:
 fenomene de instabilitate de-a lungul falezei (între poarta 2 şi poarta 4 de acces în port)
 colmatarea drenurilor existente (faleza între poarta 2 şi poarta 4 de acces în port)
 zone cu umpluturi mari care impun soluţii de fundare mai scumpe pe teritoriul Peninsulei
 tendinţa generală de ridicare a nivelului apei freatice din cauza pierderilor din reţelele
edilitare.
CIRCULAŢII
Arterele pe care se desfăşoară principalele fluxuri auto sunt bd. Tomis, str. Traian,
str. Arhiepiscopiei, str. R. Opreanu, str. Mircea cel Bătrân, bd. Ferdinand.
Legătura zonei cu portul comercial se face prin porţile 1 (auto şi pietonal), 2 (pietonal) şi 3
(auto şi pietonal). Alte puncte de legătură port – oraş sunt porţile 4, 5 (auto şi pietonal) şi 6
(auto, pietonal şi feroviar). Legătura cu plaja şi portul de agrement se face prin prelungirea
str. R. Opreanu, denumită str. Lebedei (cf. HCLM nr. 87/08.04.2004). Astfel, o parte importantă
a traficului dintre oraş şi port, respectiv oraş şi plajă se face prin Peninsulă.
Traficul staţionar este intens şi dezorganizat afectând fluenţa circulaţiei. Cea mai mare parte
dintre parcajele amenajate în afara circulaţiilor carosabile sunt situate pe terenuri virane în
cadrul unor insule destructurate, asigurând sub 30% din necesarul de parcaje pentru locuitorii
din zonă.
Fluxul major pietonal se desfăşoară pe direcţia nord-vest sud-est de-a lungul bd. Tomis,
str. Mircea cel Bătrân, str. N. Titulescu, str. Revoluţia din 22 Decembrie 1989. O parte din
bd. Tomis (între hotelul Tineretului şi Piaţa Ovidiu) şi promenada dintre poarta 1 şi portul de
agrement sunt închise circulaţiei auto. De-a lungul falezei de nord există trei puncte de
legătură pietonală cu plaja Modern şi portul Tomis. Lipsa unei reţele pietonale segregate de
cea auto şi discontinuitatea unor trasee pietonale existente duce la conflicte între circulaţia
pietonală şi cea auto.
ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ2
Gospodărirea apelor
În zona municipiului Constanţa în care se află peninsula există cea mai importantă apă
subterană a ţării: litoralul românesc al Mării Negre. În zona cuprinsă în PUZ, litoralul Mării
Negre cuprinde:
- litoralul amenajat ca port de agrement: Portul Tomis,
- portul vechi porţile 1, 2 şi 3,
- zona îndiguită pentru plaje.
Marea Neagră face parte din bazinul hidrografic BH xv-1, conform cadastrului apelor din
România. Suprafaţa totală a bazinului Mării Negre este de S = 5.480 kmp. Pentru litoralul
românesc, principalele utilizări avute în vedere sunt: pescuitul, navigaţia, îmbăiatul şi
alimentarea cu apă industrială. Impactul major asupra apelor mării îl au apele uzate menajere
evacuate din staţiile de epurare mai mult sau mai puţin corect tratate, efectul resimţindu-se mai
mult asupra apelor de mică adâncime din apropierea devesoarelor. Apa Mării Negre nu este
utilizată în prezent ca sursă de apă potabilă, procesul de desalinizare necesitând o tehnologie
complexă şi foarte costisitoare.
Până la data finalizării acestei faze, pentru prezentul P.U.Z. , s-au primit avize de la: ROMTELECOM – Divizia Operare Retea de
Acces, SC Electrocentrale, Ministerul Culturii si Cultelor – Directia Judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National,
Regia Autonoma de Distribuire a Energiei Termice, SC CONGAZ SA Constanţa si Enel Electrica Dobrogea
2
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Resursele de apă din zona municipiului Constanţa sunt în principal resursele de apă subterană
care sunt incluse în regiunea hidrostructurală Dobrogea de Sud. Apele subterane din zonă
provin în general din cartsuri şi sunt de bună calitate, având o duritate de 14 grade şi o
temperatură mai mare decât alte ape subterane, în general, de aproximativ 13-14oC. Calitatea
apelor se înscrie în prevederile STAS 1342-91, tratarea apelor necesitând doar o dezinfectare
prin clorinare.
Sursele subterane existente în exploatarea pentru alimnetarea cu apă a municipiului
Constanţa sunt:
- sursele de apă Cişmea I şi II,
- sursa Caragea Dermen,
- sursa Constanţa Nord.
Pentru municipiul Constanţa este folosită ca sursă de apă şi apa de suprafaţă constituită din
Canalul Dunăre – Marea Neagră prin captarea de apă Galeşu. Apele de suprafaţă sunt
suprapuse unui proces de tratare în complexul de tratare, înmagazinare şi pompare Palas şi
apoi introduse în sistemul de alimentare al oraşului.
Apele uzate menajere rezultate de la consumatori sunt preluate de reţelelele de canalizare
care prind colectoare finale ajung în staţiile de epurare ale oraşului Constanţa Nord şi
Constanţa Sud şi apoi, după procesul de epurare, în emisar – Marea Neagră.
Apele pluviale sunt preluate printr-un sistem de reţea de canalizare fie menajer (în sistemul
unitar), fie canale pluviale care evacuează gravitaţional apele direct în Marea Neagră.
Apele de suprafaţă din zonă, apele Mării Negre, sunt poluate în principal de :
-apele uzate menajere care provin accidental din reţelele de canalizare menajeră,
-staţiile de pompare pentru descărcare de siguranţă care sunt instalaţii rezervă pentru
evacuarea apelor uzate numai în situaţii extreme dar sunt folosite şi în situaţii curente,
provocând poluarea suplimentară a apelor mării,
-sunt semnalate reziduuri petroliere din zona portului,
-digurile de protecţie, în general bine întreţinute în zonă, au unele porţiuni degradate din cauza
eroziunii. În scopul protejării clădirii Cazinoului s-a început execuţia unui dig, lucrările fiind
sistate în 1990.
-în zona deversărilor apa mării este poluată, conducta de evacuare neavând lungimea
necesară pentru o diluare eficientă și rapidă a apelor evacuate.
Alimentarea cu apă
Reţelele de conducte de alimentare cu apă sunt vechi, uzate, din materiale necorespunzătoare
care, în prezent, nu sunt acceptate din punct de vedere tehnic şi sanitar.
Utilajele de pompare şi instalaţiile aferente din puţurile de apă ale surselor principale de
alimentare cu apă ale municipiului sunt vechi, uzate, numai în zona Caragea Dermen.
Capacitatea rezervoarelor de apă potabilă este redusă în prezent în raport cu lipsa
apometrelor pentru înregistrarea consumului de apă, la fiecare branşament, necesare pentru a
se urmări permanent consumurile reale şi a fi avertizată întreprinderea de exploatare de
eventualele pierderi necontrolate în sistem.
Zona cuprinsă în P.U.Z. Peninsula Constanţa este asigurată din punct de vedere al alimentării
cu apă potabilă din sistemul complex de alimentare cu apă pe întreg municipiul Constanţa.
Alimentarea cu apă a oraşului Constanţa se face din sursele de apă subterane Cişmea I şi
Cişmea II, Caragea Dermen, Constanţa Nord şi apa de suprafaţă din sursa Galeşu din canalul
Dunăre – Marea Neagră. Corespunzător surselor există gospodăriile de apă de la Călăraşi,
Palas, Constanţa Nord şi Constanţa Sud.
În vecinătatea zonei din P.U.Z. se află gospodăria de apă Călăraşi care cuprinde rezervoarele
de apă şi staţia de pompare a apei în reţeaua de distribuţie. Rezervoarele de apă au un volum
total de 20.000 mc din care 4.000 mc reprezintă volumul intangibil de incendiu. Complexul
Călăraşi este cel mai vechi din municipiul Constanţa şi este alimentat din sursele Caragea
Dermen şi Cişmea I.
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Reţeaua de distribuţie a apei potabile în zona PUZ este alcătuită din conducte principale
având diametre Dn 500 – Dn 100 mm amplasate în lungul străzilor din zonă. Conductele sunt
din oţel, fontă şi azbociment, în funcţie de etapa de realizare.
În ultimii ani s-a demarat un program de reabilitare a conductelor de distribuţie a apei care
constau în înlocuirea conductelor cu altele noi din mateiale cu o mare fiabilitate din polietilenă
de înaltă densitate sau fontă ductilă.
Canalizarea
Municipiul Constanţa dispune de un sistem de canalizare mixt care preia apele uzate menajere
şi pluviale din zonele de locuinţe şi industriale şi le aduce către staţiile de epurare şi apoi în
emisarul principal - Marea Neagră.
Sistemul de canalizare al municipiului Constanţa cuprinde:
- reţeaua colectoare şi canalizare (unitar sau divizor),
- colectoarele principale până la staţia de epurare,
- staţii de pompare ape uzate,
- camere deversoare pe reţeaua de tip unitar care descarcă în emisar debitele maxime orare
admise în staţie pe perioada apelor mari,
- descărcări de siguranţă de la staţiile de pompare a apei uzate în mare pentru evitarea
inundării acestora,
- staţia de pompare Nord care cuprinde numai treapta de epurare mecanică,
- staţia de epurare Sud care cuprinde treptele de epurare mecanică şi biologică, precum şi
treapta de tratare a nămolurilor.
Astfel, staţia de epurare Constanţa Sud este dimensionată pentru o capacitate de 3.200 l/s
debit orar maxim, conţinând două linii tehnologice identice cu debitul maxim zilnic de 1.600 l/s
fiecare.
În prezent, datorită dezvoltării municipiului şi faptului că apele uzate pre-epurate în staţia
Constanţa Nord nu mai pot fi utilizate în irigaţii în perioadele de sezon, debitul maxim influent
în staţia de epurare Constanţa Sud ajunge la cca. 4.800 l/s.
În zona studiată canalele principale stradale în sistem unitar care preiau apele uzate menajere
şi pluviale sunt alcătuite din tuburi de beton cu secţiune circulară sau ovoide.
Apele sunt conduse gravitaţional spre staţiile de pompare S.P. Peninsula şi S.P. Roza
Luxemburg iar de aici prin conducte de refulare Dn 400 mm şi Dn 500 mm sunt conduse prin
colectoare finale ale oraşului în staţia de epurare Constanţa Sud.
Staţiile de pompare sunt prevăzute cu descărcări de siguranţă direct în emisar, care sunt
prevăzute cu vane sigilate pentru ca funcţionarea lor să se producă numai în situaţii
excepţionale când staţia de pompare nu funcţionează, ceea ce ar avea drept consecinţă
inundarea incintei staţiei, a străzilor şi a locuinţelor racordate.
Conductele de refulare de la staţiile de pompare sunt realizate din oţel şi au diametre de 400
mm şi 500 mm. O parte din apele pluviale sunt preluate şi din canalele pluviale şi sunt
descărcate direct în mare.
Staţia de epurare Constanţa Sud a fost complet modernizată la finele anului 2001, apa uzată
epurată ieşind din staţie la parametrii de calitate conformi cu legislaţia de mediu din ţară şi din
Comunitatea Europeană.
Alimentare cu energie electrică
În zonă există reţea de alimentare cu energie electrică, formată din cabluri electrice
(0,4+10+20)kV pozate la 0,8/0,9 m adâncime pe trotuar iar la subtraversări la 1,2/1,4 m,
protejate în tuburi PVC.
Alimentarea cu energie termică
Pe amplasament există reţele termice şi sanitare.
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Alimentare cu gaze naturale
În zonă există reţea de distribuţie gaze naturale, cu presiune redusă, executată din polietilenă.
Telecomunicaţii
În zona peninsulară sunt instalaţii de telecomunicaţii amplasate subteran în canalizaţie la
adâncimea de 0,8 – 2,00 m, precum şi în interiorul acestora (în zona de blocuri).
MOD DE OCUPARE A TERENULUI. BILANŢ TERITORIAL EXISTENT
Servicii de interes general
În această categorie funcţională au fost introduse toate tipurile de servicii manageriale,
tehnice, profesionale, sociale, colective şi personale, comerţ, hoteluri, restaurante, loisir. Pe
planşa de zonificare funcţională au fost marcate diferenţiat serviciile legate de activităţile
turistice (hoteluri, alimentaţie publică, loisir) dat fiind potenţialul turistic deosebit al zonei.
Din totalul de 183 de societăţi comerciale cu sediul sau puncte de lucru în Peninsulă, 49 (cca.
27% din total) activează în domenii legate direct sau indirect de turism (cazare, agenţii de
turism, alimentaţie publică, loisir), 68 (37%) în domeniul serviciilor generale (inclusiv comerţ
zilnic şi ocazional) iar restul prestează servicii profesionale ori au alte tipuri de activităţi.
În ceea ce priveşte potenţialul turistic propriu al oraşului Constanţa (exclusiv staţiunea
Mamaia) acesta rămâne, în cea mai mare parte, nevalorificat. Din totalul unităţilor de cazare3
42,5% sunt reprezentate de cele 10 hoteluri (1140 locuri) – din care doar trei sunt clasificate la
categoria 3 stele (305 locuri) – urmate, ca pondere, de vile (35,5%), campinguri, bungalow-uri
şi, cu o pondere neînsemnată, pensiuni şi moteluri.
Dintre acestea, în Peninsulă se află amplasate: H. Tineretului ** , H. Ibis ***, H. Carol ****,
pensiunea Le Premier ***, vila Anticus, toate cu activitate permanentă.
În Peninsulă oferta de dotări pentru loisir este slab reprezentată, promenada de la Cazinou şi
Acvarium-ul fiind singurele puncte de atracţie deosebite, alături de Piața Ovidiu – pietonală şi
zona edificiului roman cu mozaic.
Se remarcă o concentrare a activităţilor de comerţ, alimentaţie publică şi servicii
personale de-a lungul principalelor artere de circulaţie din Peninsulă: bd. Ferdinand,
bd. Tomis – vadul comercial cel mai important din zonă, fronturile Pieţei Ovidiu, str. Revoluţiei
din 22 decembrie 1989 şi str. R. Opreanu – prin fronturile comerciale situate la parterul
blocurilor de locuinţe construite după 1960. Fronturile comerciale din Piaţa Ovidiu se
prelungesc, pe o oarecare lungime, şi pe celelalte artere care ajung în piaţă (str. Mircea cel
Bătrân, str. Arhiepiscopiei). În ceea ce priveşte tipul de comerţ practicat se observă o scădere
a standingului magazinelor şi a animaţiei pietonale pe măsură ce ne depărtăm de centrul
comercial actual al oraşului (str. Ştefan cel Mare, bd. Ferdinand, bd. Tomis) şi avansăm spre
Peninsula propriu-zisă.
Echipamente publice
În categoria echipamentelor, instituţiilor şi serviciilor publice au fost incluse toate organismele
care asigură administrarea, apărarea teritoriului, a vieţii şi bunurilor persoanelor fizice precum
şi satisfacerea necesităţilor de instruire, cultură, sănătate şi ocrotire socială, finanţate de la
bugetul public naţional şi local.
Caracteristicile specifice municipiului Constanţa fac ca acesta să dispună de un număr
important de unităţi cu nivel de servire naţional şi chiar internaţional în domenii precum
3

Situaţia structurilor de primire nu include unităţile neclasificate şi nici locurile de cazare în locuinţe particulare (deşi deţin o
pondere relativ importantă), ele nefiind evidenţiate şi clasificate oficial. Deasemenea, nu sunt cuprinse unităţile cu circuit intern
administrate de instituţii sau societăţi comerciale cu alt profil decât cel de turism (P.U.G. Municipiul Constanţa).
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turismul şi transporturile şi de interes naţional şi regional în domeniul educaţiei, sănătăţii
culturii şi cercetării ştiinţifice şi al activităţilor financiar bancare. Trebuie remarcat în privinţa
acestor categorii de echipamente gradul mare de concentrare în zona centrală a oraşului şi
presiunea mare care se exercită asupra fondului construit din perimetrul vechi al urbei, în
sensul înlocuirii, completării sau reconversiei funcţionale a acestuia.
Locuirea
Datorită faptului că în această zonă ţesutul urban este rezultatul unei evoluţii în timp, locuirea
este variată cuprinzând de la locuinţe unifamiliale (izolate pe lot, cuplate sau înşiruite), locuinţe
colective mici (pe lot), până la locuinţe colective medii (P+4) şi mari (P+8), distribuţia acestora
în teritoriu fiind pusă în evidenţă în planşa de zonificare. În general, există o mixitate a tipurilor
de locuire, cu o pondere mai mare a locuinţelor colective în zonele de la vest de str. Mircea cel
Bătrân, la nord de str. Traian şi la est de Piaţa Ovidiu, în timp ce în zona dintre str. Mircea cel
Bătrân şi faleză predomină locuinţele individuale.
În zonele de locuinţe colective mici pe lot, din zona de protecţie istorică, clădirile sunt dispuse
de regulă pe aliniament şi formează fronturi continue. Această regulă a fost respectată şi în
cazul intervenţiilor din perioada comunistă cu câteva excepţii punctuale în nordul zonei.
Locuinţele colective medii şi mari dintre str. Traian şi bd. Ferdinand formează o zonă
omogenă, bine structurată, cu indici de confort superiori restului Peninsulei, cu spaţii verzi
importante ca suprafaţă. Se remarcă o lipsă a locurilor de garare / parcare – observaţie
valabilă, de altfel, pentru toată aria studiată.
Conform datelor statistice, există în Peninsulă un număr de 509 clădiri de locuit care
adăpostesc 3048 de locuinţe (din totalul de 111.247 pentru întreg municipiul). Suprafaţa
locuibilă totală este de 106.333 mp. Datele comparative privind indicii specifici arată că
Peninsula are o densitate de locuire de aproape două ori mai mare decât media pe oraş (dar
mult mai mică decât valorile maxime înregistrate în unele cartiere de locuinţe colective – peste
600 locuinţe/ha), cu extreme situate la 9,7 locuinţe/ha şi, respectiv, 69 locuinţe/ha. Deşi
mărimea (ca număr de camere) a locuinţelor din Peninsulă este mai mică decât media pe
oraş, suprafaţa locuibilă este uşor mai mare, iar indicii privind numărul de persoane pe cameră
şi suprafaţa locuibilă pe persoană arată în mod clar un confort al locuirii superior mediei pe
municipiu. Acest lucru este datorat şi unei mai bune adaptări a locuinţelor la tipul de
gospodărie (mărimea medie a locuinţelor este de 2,3 cam./locuinţă corespunzând unei mărimi
medii a gospodăriilor de 2,6 pers./gospodărie – faţă de media pe oraş de 2,5 cam./locuinţă şi
3,1 pers./gospodărie).
În general, indicii privind locuirea nu se situează sub normele minime actuale. Zona situată
între str. Termele Romane, str. Traian, Piaţa Ovidiu şi str. Arhiepiscopiei este singura care face
excepţie, însă acest lucru nu indică o calitate a locuinţelor mai slabă ci mai degrabă preferinţa
locuitorilor pentru această zonă, ceea ce duce la o uşoară aglomerare.
Trebuie remarcat că reţeaua de canalizare din zona veche este uzată şi prezintă pierderi în
sol, iar o parte din locuinţe nu dispun de dotările tehnico-sanitare minimale. În întreg arealul
studiat reţeaua de alimentare cu apă este uzată şi prezintă pierderi în sol care conduc la
creşterea nivelului apei freatice şi la afectarea stabilităţii versanţilor falezei.
Spaţiile verzi
La nivelul municipiului Constanţa zonele verzi sunt prost întreţinute şi nu sunt exploatate la
întregul potenţial pentru activităţile de loisir.
Deşi în teritoriul studiat bilanţul suprafeţelor indică un procent important al suprafeţelor
înverzite acestea nu sunt în totalitate amenajate ca parcuri propriu-zise. O mare parte din
versanţii falezei se află în această situaţie fiind astfel periclitată punerea în valoare a unui
element important care ar putea da personalitate zonei şi pune în evidenţă caracterul
20

EXPACO SRL
Sos. Nicolae Titulescu nr. 94 bl. 14-14A apt 177, Bucuresti, tel +40721201998 e-mail expaco@gmail.com

Peninsulei. Amenajarea versanţilor rezolvă şi problema legăturii (pietonale) între plajă, port şi
oraş.
Zonele verzi amenajate între blocurile de locuinţe colective (P+4–8) şi promenada de pe
str. Traian au valoare peisagistă, beneficiind şi de perspectivele care se deschid spre
Peninsulă şi spre portul maritim.
Parcul ce conţine sediul Prefecturii, organizat în special cu vegetaţie joasă, are potenţial
peisager dar prezintă carenţe din punct de vedere al circulaţiilor, al organizării spaţiilor şi al
relaţiei cu oraşul.
Plaja Modern şi Portul Tomis
Plaja şi portul de agrement au o importanţă deosebită datorită specificului lor funcţional şi
relaţiei privilegiate cu marea.
Plaja Modern este cea mai importantă dintre cele trei plaje ale oraşului, are o lungime de circa
1 km şi o lăţime cuprinsă între 100 m şi 150 m. Situată la adăpostul unei faleze înalte, este
ferită de vânturi şi însorită tot timpul zilei. Apa la mal este puţin adâncă, fundul este nisipos şi
are o uşoară înclinare spre larg. Plaja Modern face parte dintre zonele ce fac obiectul unui
program de consolidare de maluri și înnisipare, derulat în prezent de Adimnistrația Bazinală de
Apă Dobrogea Litoral cu finanțare europeană și care prevede printre altele și suplimentarea
suprafeței de plajă.
Portul turistic Tomis este deservit de nave de coastă mici care efectuează în sezonul estival
curse regulate de-a lungul litoralului românesc.
Nivelul dezvoltării serviciilor în zona plajei şi portului s-a îmbunătăţit în ultima perioadă. Acest
fapt este pus în evidenţă şi de apariţia în zona portului a unei serii de construcţii prin care se
încearcă o soluţie de revitalizare a zonei.
Bilanţ teritorial existent
În urma actualizării situaţiei privind ocuparea terenului de construcţii aprobate până în 2009,
rezultă următorul bilanţ teritorial:
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Zona funcţională

existent 2002
ha

existent 2008

%

ha

%

Zona serviciilor de interes general

2.52

2.83%

6.22

7.00%

Comerţ, servicii

1.40

1.57%

3.90

4.45%

Dotări pentru turism

1.12

1.26%

2.32

2.65%

Zona echipamentelor publice

8.04

9.37%

8.63

10.13%

Instituţii publice

3.13

4.86%

4.20

4.80%

Culte

1.03

1.16%

1.03

1.18%

Dotări culturale

2.88

3.23%

2.04

2.33%

Loisir, agrement, sport

0.70

0.79%

1.34

1.53%

Gospodărie comunală

0.30

0.34%

0.02

0.02%

Zona activităţilor productive

0.00

0.00%

0.40

0.45%

15.18

17.03%

15.18

17.35%

Locuinţe individuale

5.07

5.69%

5.10

5.83%

Locuinţe colective mici (pe lot)

5.76

6.46%

5.42

6.19%

Locuinţe colective medii şi mari

4.35

4.88%

4.66

5.32%

Zona spaţiilor verzi

18.32

20.56%

18.17

20.78%

Spaţii verzi publice

12.00

13.46%

9.03

10.32%

6.32

7.09%

9.14

10.45%

Zona circulaţiilor

22.56

25.31%

23.73

27.13%

Circulaţii carosabile

11.37

12.76%

10.87

12.42%

0.25

0.28%

0.80

0.91%

Alei carosabile, pietonale

10.94

12.28%

12.06

13.78%

Alte zone

23.50

23.90%

15.13

17.29%

4.17

4.68%

4.17

4.76%

14.86

16.67%

6.86

7.84%

1.20

1,00 %

1.83

2.00%

2.27

2.55%

2.27

2.59%

89.12

100%

87.46

100%

Zona de locuinţe

Suprafeţe înverzite neamenajate

Parcaje în afara suprafeţei carosabile

Plaja
Portul de agrement
Terenuri cu destinatie speciala –
M.Ap.N
Terenuri neproductive
TOTAL

3.3. DISFUNCTIONALITATI SI CONSTRANGERI EXISTENTE (NATURALE, CONSTRUITE,
PROIECTATE, ETC.)
▪

▪
▪

Nivelul de servicii turistice (cazare, servicii în zona plajelor şi a portului de agrement) este
încă foarte redus. Turismul istoric, arheologic, pentru care oraşul oferă un potenţial
deosebit, este practic inexistent. Sistemul de pensiuni particulare din oraş, care ar putea
permite o personalizare a sejurului, este foarte slab dezvoltat.
Se constată o insuficientă diversificare şi specializare a serviciilor de interes general care
ar putea contribui la crearea specificului şi la sporirea animaţiei urbane în Peninsulă.
Peninsula şi zona centrală sunt echipate cu toată gama de echipamente publice – de la
şcoli dispensare, magazine şi pieţe agro-alimentare până la administraţie, justiţie, bănci,
servicii de transport – cu o tendinţă de aglomerare a acestora în vreme ce arii urbane
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întinse nu dispun (din punct de vedere al ariei de servire sau al capacităţii) de
echipamentele publice obligatorii.
În ciuda potenţialului existent, lipsa unei politici coerente în domeniul locuirii duce la
degradarea continuă a fondului construit din perimetrul istoric şi la părăsirea locuinţelor,
conducând la crearea unei imagini nefavorabile a zonei.
Perimetrul de protecţie istorică este în general lipsit de spaţii publice amenajate şi
întreţinute, ceea ce conduce la scăderea calităţii vieţii şi a spaţiilor publice.
Lipsa unui sistem coerent de circulaţii (auto şi pietonale) atât la nivelul zonei cât şi în relaţie
cu zonele învecinate face dificilă legătura între zone importante ale oraşului şi
descurajează animaţia pietonală.
Lipsa serviciilor specifice precum şi accesibilitatea redusă conduc la o funcţionalitate
precară şi la utilizarea sub potenţial a acestor zone.

▪
▪
▪
▪

În afara aspectelor negative semnalate pentru fiecare zonă funcţională în parte, din
suprapunerea unor probleme şi ţinând seama de potenţialul şi caracterul dorit al zonei, sunt
evidenţiate o serie de disfuncţionalităţi legate de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

legături defectuoase ale zonei cu oraşul, plaja, portul de agrement şi portul vechi;
existenţa unui trafic de tranzit important între oraş şi port, respectiv, plajă care se
desfăşoară pe traseele bd. Tomis şi str. Mircea cel Bătrân şi suprapunerea acestuia cu
fluxurile pietonale; trafic staţionar intens şi dezorganizat;
lipsa unor trasee pietonale şi existenţa unor discontinuităţi ale traseelor posibil
interesante;
degradarea spaţiilor publice;
scăderea atractivităţii zonei;
concentrarea unor activităţi cu acces public limitat (diverse echipamente publice, sedii de
firme etc.) care influenţează negativ animaţia urbană a zonei;
degradarea fondului construit conducând la destructurarea ţesutului urban;
nepunerea în valoare şi degradarea siturilor arheologice;
nepunerea în valoare a cadrului natural şi a relaţiei acestuia cu cel construit;
condiţii dificile de fundare în tot perimetrul istoric.

3.4. SINTEZA IERARHIZARII VALORICE A FONDULUI ARHITECTURAL - URBANISTIC IN
FUNCTIE DE CALITATEA ESTETICO - AMBIENTALA, FUNCTIONALA SI A
POTENTIALULUI SOCIO-ECONOMIC
Elemente de morfologie urbană
Între tipurile morfologice identificate la nivelul oraşului, Peninsula prezintă tipul cel mai
complex rezultat al suprapunerilor şi evoluţiei într-o perioadă de timp apreciabilă, având o
deosebită valoare istorică şi urbanistică datorată tramei stradale, parcelarului, precum şi
calităţii arhitecturii de obiect. Coexistenţa clădirilor cu arhitectură diversă, inclusiv de influenţă
orientală conferă identitate culturală zonei.
În funcţie de caracteristicile parcelarului, ale modului de ocupare al terenului şi ale
relaţiilor dintre spaţiul liber şi spaţiul construit pot fi delimitate câteva zone omogene din punct
de vedere morfologic.
Zona de reprezentare
Cuprinsă între str. Traian, bd. Tomis, Piaţa Ovidiu, faleza de nord, est, sud şi vest,
această zonă este caracterizată de existenţa a două tipuri:
- cel predominant, care conferă caracterul zonei, este alcătuit din clădiri cu parter şi 2 - 4
etaje, acoperite cu şarpantă sau terasă, aliniate pe aliniament, formând front continuu;
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funcţiunea predominantă este locuirea, iar pe străzile mai circulate clădirile de locuit au şi
funcţiuni comerciale la parter;
- cel de-al doilea tip morfologic nu formează o grupare compactă ci se găseşte diseminat
în cadrul ţesutului predominant deja descris sub formă de clădiri sau ansambluri de clădiri
izolate, retrase sau nu de la aliniament, care formează dominanțe locale (unele dintre ele
fiind repere la scara întregii Peninsule); este vorba mai ales de instituţii publice
(Tribunalul, Muzeul de Istorie şi Arheologie, Muzeul Marinei, Comandamentul Marinei
Militare, Cercul Militar, Liceele Traian şi Eminescu) şi clădiri de cult (Catedrala Sfinţii Petru
şi Pavel, Moscheea, Biserica Sfântul Anton).
Spaţiile verzi publice sunt dezorganizate şi neîntreţinute, neavând forţa să participe la
crearea unui spaţiu public de calitate. Excepţie face bd. Regina Elisabeta amenajat ca o
promenadă de cornişă care deschide întreaga zonă de sud a Peninsulei spre mare. Caracterul
peisager este sporit de prezenţa aliniamentelor de copaci. Dinspre capătul de vest al
str. Traian (dincolo de Muzeul de Marină) se deschid perspective deosebite spre Peninsulă şi
portul comercial. Este recomandabilă reamenajarea peisageră a întregului traseu de cornişă şi
transformarea lui în pietonal.
Arhitectura de obiect din zonă este valoroasă, edificiile amplasate pe cornişă sunt concepute
în relaţie cu mediul natural şi (o parte dintre ele) orientate spre mare.
Deşi zona are un caracter eterogen, atât din punct de vedere stilistic (interbelic, neoclasicist,
eclectic, neoromânesc), cât şi funcţional, ea îşi păstrează coerenţa la nivel de ansamblu.
Zona riguroasă
Zona este cuprinsă între bd. Tomis, bd. Ferdinand şi str. Mircea cel Bătrân fiind
alcătuită predominant din locuinţe colective pe lot, construite în prima jumătate a secolului
al XX-lea, cu stiluri arhitecturale variate – eclectic, art-deco, interbelic.
Din punct de vedere funcţional se constată o mixare între locuinţe, comerţ şi servicii.
Clădirile au un regim de înălţime de 8 – 12 m la cornişă (P+2–3E) şi acoperire în şarpantă sau
terasă. Domină frontul la stradă şi alinierea pe aliniament, iar clădirile din intersecţii au colţurile
teşite. Există insule în care se poate pune în evidenţă o tendinţă de aliniere la cornişă pe
întreg perimetrul insulei. Trama stradală se aşează pe curbele de nivel deşi există intenţii de
geometrizare. Cu excepţia laturii dinspre mare a str. Mircea cel Bătrân nu există spaţii verzi
publice.
Imobilele de locuinţe colective realizate după 1960, aproximativ anii `80, (pe str. Mircea
cel Bătrân) nu mai respectă caracteristicile zonei: clădirile sunt retrase de la aliniament şi nu
se mai lipesc la calcan, întrerupând desfăşurarea frontului continuu; aceleaşi observaţii sunt
valabile şi pentru hotelul Ibis, adăugându-se şi faptul că, prin volum şi modificarea parcelarului,
iese din scara zonei.
În afara acestor excepţii impresia generală este de omogenitate arhitecturală şi chiar
de oarecare rigurozitate în organizarea urbanistică.
Zona pitorească
La nord de Piaţa Ovidiu, între bd. Tomis şi faleză, există o zonă care are un caracter
unitar, alcătuită din locuinţe individuale cu înălţime la cornişă între 4 – 5 m (parter) şi 8 – 10 m
(P+1-2E), acoperite în şarpantă cu materiale ceramice sau tablă. Clădirile sunt amplasate sau
nu pe aliniament, formând în general un front discontinuu, cu tendinţa spre front continuu pe
unele străzi (str. Callatis, str. Mircea cel Bătrân – pe porţiunea din apropierea Pieţei Ovidiu). La
intersecţii clădirile construite pe aliniament au colţurile teşite.
Străzile sunt înguste şi preiau curbele de nivel ale terenului, unele dintre ele având
traseu descendent spre faleză şi perspective deschise spre mare (A. Karatzali, Vântului,
Callatis, Sulmona). În momentul de faţă nu există posibilitatea legării capetelor dinspre mare a
acestor străzi printr-un pietonal de cornişă.
Arhitectura de sfârşit de secol XIX are o decoraţie bogată tipică pentru case
negustoreşti.
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Deşi ţesutul este lacunar din cauza numeroaselor dispariţii ale clădirilor, este o zonă
pitorească, asemănătoare (la scară mică) cu Plaka Atenei, care s-ar preta foarte bine la
amenajări turistice, cu străzi ca pietonale. În completarea fondului construit se recomandă
păstrarea scării şi caracterului zonei, precum şi protejarea perspectivelor spre mare.
Zona urbanismului liber
Zona se află la vest de Parcul Prefecturii între str. Traian şi bd. Ferdinand fiind alcătuită
din locuinţe colective cu volumetrie de tip bară P+4E ce alternează cu turnuri P+9E, realizate
aproximativ în 1960. Frontul la stradă este discontinuu şi retras de la aliniament. Zone verzi,
amenajate între blocuri, din vegetaţie spontană joasă.
Apare o zonă de ruptură în ţesutul urban – la contactul cu zona de locuinţe individuale
şi colective mici pe lot aflată la nord – posibil de atenuat pe unele porţiuni prin amenajări
peisagere.
Este necesară completarea pe str. Traian a şirului de copaci cu coroana înaltă care
creează un anumit ritm şi conferă coerenţă imaginii urbane.
Potenţial de dezvoltare
Criteriile semnificative pentru evaluarea potenţialului de intervenţie sunt: consistenţa şi
durabilitatea fondului construit existent, funcţionalitatea zonei respective şi valoarea de
patrimoniu sau ecologică a acesteia, precum şi situaţia juridică a terenurilor. Pe de altă parte,
potenţialul este determinat şi de presiunea reală exercitată de investitori (în sens larg) într-o
zonă sau alta a oraşului. Această presiune este în ultimă instanţă şi o expresie a atractivităţii şi
interesului pentru o anumită zonă sau alta şi conferă o evaluare calitativă a teritoriului urban,
dincolo de judecăţile obiective şi cuantificabile.
În acest sens au fost identificate astfel principalele zone cu potenţial de intervenţie:
- din punctul de vedere al posibilităţii de intervenţie au fost denumite zone tari zonele
rezistente la schimbare, iar cele permisive – zone moi;
- în ceea ce priveşte presiunea pentru schimbare zonele calde sunt cele în care această
presiune este mare, iar cele reci acolo unde este mai redusă.
În funcţie de această clasificare întreaga zonă centrală, precum şi zonele de plajă şi port
sunt calde dar tari, fiecare subzonă morfologică permiţând un anumit tip de intervenţie în
conformitate cu caracteristicile deja prezentate.
La nivelul perimetrului în studiu trebuie ţinut seama de faptul că, în afară de presiunea
pentru schimbare specifică pentru o zonă centrală, apariţia unui port de călători în portul vechi,
precum şi refuncţionalizarea şi echiparea portului de agrement vor conduce indiscutabil la
apariţia în imediata vecinătate a unei noi zone de servicii constând în unităţi de cazare, birouri,
agenţii etc. Pentru a putea răspunde eficient acestor presiuni şi suprapuneri de interese este
necesară asigurarea cadrului instituţional şi juridic care să reglementeze intervenţiile din
Peninsulă în special în zonele protejate (centrul istoric, plaja etc.).
Nucleul istoric şi perimetrul de protecţie al acestuia
Protecţia şi valorificarea patrimoniului construit implică acţiuni de mare complexitate şi cu
caracter de permanenţă şi ar trebui să cuprindă:
• modernizarea infrastructurii edilitare;
• redefinirea sistemului de circulaţii şi refacerea îmbrăcăminţii străzilor şi trotuarelor
conform destinaţiei specifice (arteră urbană, circulaţie locală, pietonal);
• amenajarea spaţiilor publice (care să includă refacerea iluminatului stradal, amenajarea
spaţiilor verzi, crearea unor trasee, puncte de belvedere etc.) şi legarea lor într-un sistem
coerent;
• punerea în valoare şi protejarea siturilor arheologice;
• restaurarea / renovarea clădirilor din patrimoniul istoric;
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•

elaborarea şi instituirea unui regulament detaliat pentru construcţiilor noi / extinderile ce
se vor face în zonă;
• acordarea de facilităţi şi sprijin financiar proprietarilor care doresc să-şi renoveze
clădirile, cu supravegherea atentă a eventualelor extinderi.
Costurile mari pe care astfel de operaţii le incumbă fac absolut necesară stabilirea unui
parteneriat public – privat în privinţa renovării şi valorificării patrimoniului urban existent.
În afară de tipurile de intervenţie operaţională specifice perimetrelor istorice protejate
(conservare, renovare, conversii funcţionale) pe teritoriul Peninsulei sunt posibile o serie de
inserţii – menite să refacă parcelarul şi fronturile destructurate – condiţionate de limitările zonei
istorice. Este indicată conservarea spaţiilor urbane, a tramei stradale, parcelarului şi clădirilor;
iar în cazul inserţiilor se recomandă respectarea procentului de ocupare şi coeficientului de
utilizare ale terenului, a regimului de înălţime, alinierii şi tipului de front existente. Este indicată
reglementarea aspectului şi materialelor noilor clădiri în sensul limitării acelor forme care pot
duce la ruperea unităţii zonei.
Din punct de vedere funcţional, favorizarea echipamentelor atractive şi recuperarea
activităţilor tradiţionale, diversificarea şi specializarea serviciilor oferite – în condiţiile realizării
unui sistem de circulaţii coerent care să asigure principalele relaţii cu oraşul, precum şi a unui
sistem de pietonale – poate duce la creşterea atractivităţii Peninsulei.
În plus, acest lucru ar veni în întâmpinarea procesului de trecere de la un turism sezonier şi
de masă spre un turism permanent cultural (patrimoniul istoric, arhitectural şi arheologic
deosebit) şi de afaceri (dat fiind profilul viitor al oraşului) orientat către o gamă foarte largă de
utilizatori.
Este necesară adoptarea unei politici de ridicare a calităţii locuirii şi de refuncţionalizare a
zonelor de locuit care să conducă la stoparea degradării fondului construit şi implicit a imaginii
Peninsulei. Deasemenea, amenajarea spaţiilor verzi publice şi private (prin înverzirea şi
amenajarea curţilor private acestea pot deveni extensii ale spaţiului public) poate potenţa
caracterul pietonal al spaţiilor publice.
Zona locuinţelor colective medii şi mari
Intervenţiile posibile sunt legate de conversii funcţionale punctuale sau de eventuale
programe ce privesc creşterea confortului de locuire (intervenţii asupra structurii şi înfăţişării
blocurilor existente, îmbunătăţirea anvelopei clădirilor, a protecţiei lor termice şi fonice).
O atenţie deosebită trebuie acordată conservării şi întreţinerii spaţiilor verzi dintre
blocuri care asigură o anumită calitate a spaţiului semipublic şi a locuirii în zonă. Se va evita
schimbarea folosinţei terenului, ca de exemplu amenajarea de garaje şi /sau parcaje,
amplasarea chioşcurilor sau altor construcţii provizorii sau permanente.
Se recomandă conservarea perspectivelor ce se deschid spre portul comercial şi spre
Peninsulă.
Plaja Modern şi portul Tomis
Aceste zone prezintă un potenţial deosebit în perspectiva refuncţionalizării şi echipării
portului şi transformarea plajei într-o plajă urbană. Este necesară asigurarea legăturilor
pietonale (prin amenajarea versantului falezei) şi carosabile, precum şi dotarea cu servicii
specifice.
Conform Legii 597/2001, în perimetrul de protecţie al zonei de coastă pot fi realizate construcţii
şi amenajări care fac obiectul clasificării plajelor cu destinaţie turistică, precum şi amenajări
destinate activităţilor de agrement, cultural-sportive care au şi scop de promovare a turismului
de litoral.
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3.5. PRECIZAREA LIMITEI ZONEI CONSTRUITE PROTEJATE
Valoarea de identitate culturală a zonei studiate este recunoscută oficial prin Lista
Monumentelor Istorice în care zona studiată este prezentă prin cinci zone protejate (din care
patru sunt incluse în cea de-a cincea) și o serie de poziții individuale dedicate obiectelor de
arhitectură, obiectelor de artă plastică și siturilor arheologice.

486

CT-II-s-B-02832

Situl urban "Zona
peninsulară Constanţa"

491

CT-II-a-B-02832.01

Situl urban "Zona
peninsulară Constanţa"

487

CT-II-a-B-02832.02

Situl urban "Zona
peninsulară Constanţa"

488

CT-II-a-B-02832.03

Zona peninsulară
Constanţa

489

CT-II-a-B-02832.04

Situl urban "Zona
peninsulară Constanţa"

Faleza Cazino, Poarta 1, Faleza Port Tomis,
Faleza plaja Modern, bd. Ferdinand până la
str. Atelierelor, str. Traian, str. Termele
Romane (fost Marinarilor)
Str. Remus Opreanu, bd. Regina Elisabeta,
str. Dr. Cantacuzino, str. Cristea Georgescu,
str. Dr. Reiner, str. C.Brâncoveanu, str.
Horia, str. M. Eminescu, str. Ion Th. Valahu
(fostă Luntrei)
Str. Ovidiu, str. N. Titulescu, str.
Arhiepiscopiei, str. Mr. Şonţu, str. Revoluţiei
din 22 decembrie 1989
Bd. Tomis (Piata Ovidiu - bd. Ferdinand),
Mircea cel Bătrân (Piaţa Ovidiu - bd.
Ferdinand), str. Marc Aureliu, str. Orientului,
str. Petru Rareş, str. D.Cantemir, str. C.A.
Rosetti, str. Sulmona, str. Doinei, str. Callatis,
str. V. Ţurcanu, str. Poştei, strd. Vântului, str.
K. Zambaccian, str. A. Karatzali, str. V.
Alecsandri, str. Negru Vodă, str. Dragoş
Vodă, str. Plevnei, str. E.Varga, str.
M.Kogălniceanu (până la bd.Ferdinand)
Str. Traian (Piaţa Ovidiu – str. Atelierelor), str.
Basarab, str. 9 Mai, str. Dianei, str. Crângului,
str. V. Canarache

Limita zonei construite protejate este dată de limita sitului urban „Zona peninsulară
Cosntanța” CT-II-s-B-02832, sit care include celalalte monumente aflate în zona peninsulară,
obiecte de artă plastică și situri arheologice.
Acest sit are o zonă de protecție de 100m pentru partea de uscat și o zonă de protecție
de 500 m pentru partea dinspre mare – vezi Studiu istoric, planșa IST07 – Regimul juridic de
protecție conform LMI 2004.
Prin zona de protecție a unui monument istoric se înțelege (conform Legii 5/2000 și
Legii 422/2001) fâșia de teren cu lățimea de 100 m în oraș și 500 m în afara localității
masurată de jur – împrejurul monumentului istoric de la limita exterioară a terenului aferent
monumentului. Orice proprietate atinsă de această zonă de 100 m intră automat întreagă în
zona de protecție.

4. ALTE STUDII DE FUNDAMENTARE
Nu au fost realizate alte studii de fundamentare față de cele prezentate în anul 2002 la
„Plan Urbanistic Zonal (PUZ) privind reabilitarea și revitalizarea zonei peninsulare a
municipiului Constanța” sub coordonarea asigurata de dr. arh. Dorin Ștefan în calitate de șef
de proiect.
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5. PROPUNERI DE DEZVOLATRE ZONALA
5.1. PROPUNERI PRIVIND ATITUDINEA FATA DE TESUTUL URBAN CU TOATE
COMPONENTELE SALE (PARCELAR, TRAMA STRADALA, VOLUME CONSTRUITE, SPATII
LIBERE) CONCRETIZATA IN: PROTEJARE, CONSERVARE, PUNERE IN VALOARE,
DEMOLARE, COMPLETARE, SCHIMBARI DE UTILIZARE)
Conform Studiului Istoric „VALORILE DE IDENTITATE CULTURALĂ, MATERIALIZATE ÎN
ŢESUTUL URBAN SUPRATERAN, prin prisma ELEMENTELOR ESENŢIALE din EVOLUŢIA
AŞEZĂRII”, autori - dr. arh. Anca Hanna Derer şi arh. Radu Nicolae, zona a fost împărțită în 4
subunități teritoriale.
Subunitatea teritorială de tip 1 – corespunde subzonelor funcţionale istorice: de
reprezentare, cu funcţiuni conexe celor portuare, axa comercială majoră.
• este obligatorie conservarea tramei stradale istorice, a parcelarului istoric şi a fondului
construit; în cadrul insulelor istorice, pe terenurile virane sau ocupate cu construcţii
provizorii, este obligatorie refacerea parcelarului istoric, a aliniamentelor şi a alinierilor
istorice;
• este obligatorie conservarea spaţiilor neconstruite istorice – publice: de tip piaţă sau
scuar, private: de tip grădină;
• este obligatorie conservarea / restaurarea tuturor clădirilor şi tuturor ansamblurilor de
arhitectură cu valoare de identitate culturală, clădiri şi ansambluri care trebuie
identificate şi, dacă este cazul, clasate (conform pctului. 8);
• este obligatorie conservarea tipurilor istorice de regim de construcţie: aliniamente,
alinieri, mod de ocupare a terenului, tipuri de front, regim de înălţime, tip de acoperire a
volumelor, tip de front orientat spre spaţiul public;
• este obligatoriu ca toate intervenţiile noi să se înscrie în trama stradală istorică,
parcelarul istoric şi regimul de construcţie istoric, să nu afecteze prezenţa valorilor
culturale, să respecte caracteristicile specifice elevaţiilor istorice (conform pctului. 6);
• este interzisă utilizarea “faţadelor-cortină”;
• este interzisă utilizarea altor culori ale finisajelor decît cele existente în cazul fondului
construit tradiţional.
Subunitatea teritoriala de tip 2 – corespunde unor părţi din subzona istorică
rezidenţială:
• este obligatorie conservarea tramei stradale istorice, a parcelarului istoric menţinut şi a
aliniamentelor şi a alinierilor istorice menţinute;
• pe terenurile virane sau ocupate de construcţii provizorii din cadrul insulelor istorice
este permisă trasarea unui parcelar diferit faţă de cel istoric, cu condiţia ca din această
trasare să rezulte fronturi orientate spre spaţiile publice care respectă tipurile de front
istorice specifice subunităţii teritoriale în cauză şi nu depăşesc regimul de înălţime
istoric maxim din aceeaşi subunitate teritorială cu mai mult de 3,5 m (la cornişă),
respectiv 5,00 m (la coamă);
• este obligatorie conservarea/restaurarea acelor clădiri care prezintă valoare culturală,
de orice tip,clădiri care trebuie identificate şi, dacă este cazul, clasate (conform
punctului. 8).
Subunitatea teritoriala de tip 3 – corespunde unor părţi din subzona istorică rezidenţială
şi unor părţi din subzona istorică cu funcţiuni conexe funcţiunilor portuare:
• este obligatorie conservarea tramei stradale istorice, a parcelarului istoric menţinut şi a
aliniamentelor şi a alinierilor istorice menţinute;
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•

•

pe terenurile virane sau ocupate de construcţii provizorii din cadrul insulelor istorice
este permisă trasarea unui parcelar diferit faţă de cel istoric, cu condiţia ca din această
trasare să rezulte fronturi orientate spre spaţiile publice care respectă tipurile de front
istorice specifice subunităţii teritoriale respective şi nu depăşesc regimul de înălţime
istoric maxim (atît la cornişă, cît şi la coamă);
este obligatorie conservarea punctuală a fondului construit, a acelor cîtorva clădiri care
prezintă valoare culturală (indiferent de tip).

Subunitatea teritoriala de tip 4 – corespunde unor părţi din subzona istorică rezidenţială
în care intervenţiile din perioada contemporană au distrus aproape în totalitate valorile
culturale rezultate în şi prin evoluţia istorică a aşezării:
• este obligatorie conservarea tramei stradale istorice;
• se recomandă elaborarea unor intervenţii care să atenueze, în măsura posibilităţilor,
prezenţa nocivă a construcţiilor contemporane realizate; se recomandă formularea
unor măsuri care să permită pe termen mediu şi lung înlocuirea construcţiilor
contemporane deja realizate cu un fond construit acordat la caracteristicile esenţiale
ale ţesutului urban istoric;
• se interzice proliferarea ţesutului urban contemporan dincolo de limitele pe care le
atinge în prezent.
Unificarea reglementărilor din PUG Municipiul Constanţa, existent cu cele din documentaţii
de PUD, PUZ aprobate şi în vigoare, toate acestea corelate cu Studiul Istoric au ca scop
corectarea reglementată a principalelor disfunctionalităţi ale zonei sub aspect spaţialconfigurativ, şi anume a zonelor:
• destructurate spaţial,
• de vid urban - lipsite de orientare şi lizibilitate spaţială, cu utilizare ineficientă a terenului,
• discrepante funcţional - atât prin prezenţa unor construcţii provizorii nocive sub aspect
spaţial, cât şi prin funcţiuni învecinate incompatibile.
Zona reglementată prin PUZ cuprinde o bună parte din aria centrală a municipiului
Constanţa, suprapunându-se practic peste rezervaţia de arheologie delimitată de zidul de
apărare al incintei târzii a Cetăţii Tomis.
Limitele zonei reglementate sunt: la nord bd. Ferdinand, la est şi sud limita ţărmului (în
dreptul plajei Modern şi promenadei de pe bd. Regina Elisabeta) cuprinzând şi incinta portului
Tomis, la sud-vest baza taluzului, iar la vest se închide pe strada care urcă de la nivelul
portului spre str. Traian până la intersecţia dintre bd. Ferdinand şi str. I. G. Duca.
Prin propunerile de organizare urbanistică cuprinse în acest PUZ, coroborate cu măsuri
şi acţiuni non-urbanistice (administrative, fiscale, financiare, etc.), se urmăreşte diminuarea
fenomenului de atrofiere funcţională şi socială a zonei şi redarea caracterului simbolicreprezentativ pentru oraş (şi regiune) şi transformarea ei într-un important centru de interes
turistic pentru întreg litoralul românesc şi la nivelul regiunii Mării Negre.
Zone funcţionale
Prin regulamentul propus se creează condiţiile urbanistice pentru creşterea calităţii
spaţiilor publice (la nivelul imaginii urbane), precum şi dotarea zonei cu echipamente şi servicii
cât mai diverse şi specializate, în scopul creşterii atractivităţii zonei şi integrarea ei în centrul
actual al oraşului.
Principale obiective sunt:
• prelungirea vadului comercial de pe bd. Tomis din dreptul scuarului Prefecturii până în
interiorul Peninsulei (Piaţa Ovidiu), amenajarea unei zone pietonale cu mobilier urban
terase care sa respecte spatiul public, folosirea unor materiale naturale, de buna calitate
si a unei cromatici specifice cladirilor istorice.
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•

transformarea plajei Modern într-o plajă urbană, cu dotari specifice unei zone centrale,
turism, alimentație publică, servicii, birouri, locuințe, în concordanță cu elementele
naturale din zonă: taluzul, plaja și marea.
• modernizarea zonei dinspre portul Tomis, construirea taluzului din această zonă în
sistem terasat şi crearea unei legături subterane (rutiere, pietonale şi funcţionale) cu str.
Termele Romane, spre viitorul port de călători.
Pentru atingerea acestor obiective este necesară elaborarea şi aplicarea unor politici clare
privind creşterea calităţii locuirii şi a spaţiilor publice (inclusiv cele verzi), conservarea şi
valorificarea patrimoniului construit cu valoare de identitate culturală şi crearea cadrului juridic
şi instituţional pentru gestionarea eficientă a zonei.
Zonele funcţionale propuse (respectiv unităţile teritoriale de referinţă pentru care s-a stabilit
regulamentul local de urbanism) se înscriu în prevederile PUG privind zona studiată.
Propunerile din PUZ nu fac decât să detalieze şi sa nuanţeze (prin subîmpărţiri) unele aspecte
cum ar fi regimul de înălţime, alinierea, indicii de ocupare ai terenului etc.
5.2. PROPUNERI PRIVIND REZOLVARI
ALE CIRCULATIILOR CAROSABILE,
STATIONARILOR, CIRCULATIILOR PIETONALE (CU MENTIUNEA CA UNUL DIN
OBIECTIVELE ESENTIALE ALE CONSERVARII CALITATII ZONELOR PROTEJATE CONSTA IN
MENTINEREA NEALTERATA A SPATIILOR STRAZILOR, STRADUTELOR, PIETELOR, PIATETELOR
SI PASAJELOR, AMELIORAREA CIRCULATIEI IN ASTFEL DE ZONE FIIND FACUTA NUMAI
PRINTR-O MAI BUNA ORGANIZARE GENERALA A CIRCULATIEI)

Integrarea în sistemul de circulaţii al oraşului
Dezvoltarea sistemului de circulaţii, aşa cum este prevăzută prin PUZ, se poate face
etapizat şi are drept scop asigurarea fluenţei circulaţiei şi a unor legături directe între oraş,
Peninsulă, str. Termele Romane – viitorul portul de călători, portul Tomis şi plaja Modern,
permiţând în acelaşi timp redarea unor spaţii cheie din Peninsulă (Piaţa Ovidiu, arterele
comerciale etc.) circulaţiei pietonale.
Prin propunerile de organizare a căilor de comunicaţie s-a urmărit constituirea unui sistem
de circulaţii coerent care să asigure legăturile intra- şi interzonale. Pentru aceasta se propune:
• modernizarea şi echiparea drumurilor;
• crearea unei reţele de străzi pietonale în interiorul Peninsulei complementară cu circulaţia
auto (sistem „pieptene”), urmărindu-se segregarea circulaţiei auto de cea pietonală şi
permiţând accesul pentru aprovizionare numai într-un anumit interval orar;
• punerea în valoare a elementelor naturale prin constituirea unor circuite pietonale pe faleză
şi pe cornişă – se impun restrictii de construire (identificate pe planul de reglementari)
in vederea pastrarii unor culoare de vizibilitate si amenajarii de circulatii pietonale in
prelungirea tramei stradale existente la cota superioara a taluzului (strazile Aristide
Karatzali, Krikor Zambaccian, Callatis, Sulmona) care sa faca legatura atat cu circulatiile
publice situate la baza versantului, cat si cu circulatiile pietonale care vor deservi
functiunile comerciale si de loisir adapostite in viitoarele constructii terasate
amplasate pe versant
• crearea unui sistem de parcări (subterane şi de suprafaţă) atât în zonele limitrofe
Peninsulei cât şi pe aleile ocazional carosabile (pentru riverani şi pentru vizitatori);
• crearea unei noi legături cu oraşul prin traversarea Peninsulei în zona Pieţei Ovidiu (pasaj
subteran ce face legatura între cele două porturi, pasaj pietonal suprateran ce face
legatura între Piața Ovidiu și Portul Tomis și pasaj în capătul străzii N.Titulescu), având
drept rezultat crearea unor legături mai bune cu centrele de interes urbane – centrul
politico-administrativ, centrul comercial, zona de loisir, portul de agrement, viitorul port de
călători şi pol terţiar (în zona portului vechi) şi eliminarea circulaţiei de tranzit prin
segregarea circulaţiei pentru port de cea pentru Peninsulă.
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Subtraversarea se va realiza printr-un pasaj ce va avea cele două capete în str. Termele
Romane, respectiv noua Şosea a falezei aflată la nivelul taluzului inferior, deci destul de jos
faţă de restul terenului. Acelaşi lucru se întamplă şi la capătul opus, unde, după intersecţia cu
str. Vasile Canarache, terenul coboară până la intersecţia cu str. Termele Romane.
Ca profil transversal, pasajul va avea câte o bandă de 3,50 m pe sens, cu trotuar de 1,50 m pe
ambele laturi.
Marele avantaj al creării acestui tunel este acela că se va scurtcircuita relaţia dintre zona
portului – şi, implicit, a viitoarei Şosele a falezei - cu str. Termele Romane care, la rândul său,
face legătura cu restul oraşului. ( „Strategia pe termen scurt”).
Pe termen lung este prevazută deshiderea portului către oras şi înglobarea acestuia, lucru ce
va necesita o bună comunicare cu restul zonei şi integrarea în circulaţia existentă prin crearea
unei artere ce va deservi zona portuară şi care se va continua, opţional, cu pasajul subteran.
Pentru construirea Şoselei falezei, aceasta se va intersecta cu pasajul printr-o giraţie astfel
dimensionată încât să poată prelua şi traficul generat de viitoarea dezvoltare a portului.
Existenţa pasajului subteran va ajuta şi la conturarea spaţiului pietonal în zona Pieţei Ovidiu,
împreună cu măsurile de deviere a traficului pe strazi ocolitoare cu sens unic, ajungându-se
ca, în final, pietonalul să se extindă prin închiderea mai multor străzi.
5.3. PROPUNERI DE RACORDARI ALE RETELELOR TEHNICO-EDILITARE
În zona peninsulară studiată în prezentul PUZ se propune reabilitarea obiectivelor
existente în zonă, reamenjarea şi realizarea de noi artere de circulaţie, noi obiective şi utilităţile
corespunzătoare.
S-au propus în PUZ următoarele obiective mai importante pentru care sunt necesare
lucrări hidro-edilitare:
• transformarea plajei Modern într-o plajă urbană, cu dotari specifice unei zone centrale,
turism, alimentație publică, servicii, birouri, locuințe, în concordanță cu elementele
naturale din zonă: taluzul, plaja și marea.
• modernizarea zonei dinspre portul Tomis, construirea taluzului din aceasta zonă în
sistem terasat şi crearea unei legături subterane (rutiere, pietonale şi funcţionale) cu str.
Termele Romane, spre viitorul port de călători.
Gospodărirea apelor
În vederea îmbunătăţirii calităţii apelor litoralului Mării Negre, apa de suprafaţă cea mai
importantă din zonă şi din întreaga ţară, se vor la măsuri pentru a împiedica orice formă de
poluare a apelor.
Astfel, gunoaiele menajere vor fi colectate în containere speciale, transportate în zone special
amenajate şi la distanţe minime de 10,00 m faţă de orice construcţie care trebuie protejată
conform HG 536/1997.
Se vor realiza instalaţii de colectare şi evacuare periodică a pierderilor de ulei şi motorină de la
ambarcaţiunile de agrement şi pescuit din port.
Se vor efectua în permanenţă lucrări de întreţinere şi refacere a digurilor care delimitează
portul Tomis, acolo unde sunt deteriorate.
Se vor lua toate măsurile prin verificări permanente pentru eliminarea evacuărilor accidentale a
apelor uzate în apele mării.
Alimentarea cu apă
Pentru a asigura alimentarea cu apă potabilă a noilor obiective din PUZ se impune reabilitarea
întregului sistem de alimentare cu apă a municipiului Constanţa.
Astfel, în zona surselor de apă potabilă se vor înlocui utilajele vechi de pompare cu utilaje noi
performante şi instalaţiile corespunzătoare acestora.
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Se va mări capacitatea rezervoarelor de apă pentru a asigura necesarul de apă de consum
pentru actualii consumatori, cei noi propuşi în zona PUZ şi în întregul municipiu.
Se vor reabilita şi extinde reţelele de apă potabilă.
Pentru utilizarea în continuare a surselor de apă existente este necesară reabilitarea lor prin
înlocuirea utilajelor de pompare din puţurile de captare ale apei subterane, care sunt vechi şi
au un grad avansat de uzură.
Volumul de apă necesar în zonă pentru rezerva de consum şi rezerva intangibilă pe timp de
incendiu se va păstra în rezervoarele de apă existente pentru municipiul Constanţa aflate în
apropierea zonei studiate.
Pentru instalaţiile speciale de stingere a incendiului din zonele aglomerate, scene sau
depozite, rezerva de apă se va păstra în rezervoare locale în zona construcţiilor unde sunt
necesare aceste instalaţii.
Debitele de incendiu necesare instalaţiilor speciale se vor evalua o dată cu întocmirea
proiectelor de execuţie, în funcţie de suprafeţele şi compartimentarea spaţiilor.
Pentru asigurarea alimentării cu apă a a consumatorilor noi din zonă se va folosi reţeaua de
apă existentă de pe străzile din peninsulă. Aceasta se va extinde în zonele noi amenajate în
port, plaja – turism, comerț, servicii, birouri, locuire, parcări.
În zona de taluz unde se vor realiza construcții noi se vor face reţele noi.
În urma unui releveu exact al reţelelor existente în zonă se vor modifica traseele reţelelor
existente în funcţie de noile construcţii.
Înainte de realizarea pieţelor şi refacerea sau realizarea de noi străzi în zonă se vor executa
reţelele subterane nou-propuse şi cele vechi vor fi redimensionate (dacă e cazul).
Conductele de apă vor fi realizate din materiale utilizate în prezent pentru conductele
transportatoare de apă potabilă (polietilenă de înaltă densitate, fontă ductilă, etc.)
Pe reţeaua de apă existentă sau nou-prevăzută se vor monta armăturile necesare: vane,
hidranţi de incendiu şi de stropit. Hidranţii de incendiu se vor amplasa la maxim 2,00 m de
carosabil, la o distanţă de maxim 150 m între ei şi vor fi de tip suprateran. O dată cu
reabilitarea reţelei de apă existente se vor înlocui hidranţii existenţi îngropaţi şi amplasaţi
necorespunzător cu hidranţi noi supraterani cu respectarea distanţei de pozare.
Pe branşamentele de apă pentru fiecare consumator se vor monta apometre pentru
înregistrarea consumurilor de apă. Pentru accesul la aparat şi la vanele montate înainte şi
după apometru se vor realiza cămine de vizitare cu capac şi scări de acces pentru citirea
apometrului şi verificările periodice a stării de funcţionare a instalaţiei.
Traseul şi dimensiunile conductelor de apă se vor definitiva în cadrul proiectelor de execuţie.
Reţelele de apă se vor coordona cu celelalte reţele edilitare din zonă. În principal, conductele
de apă se vor amplasa la minim 3,00 m distanţă de fundaţia clădirilor şi minim 3,00 m de la
peretele canalului menajer şi totdeauna deasupra lui cu minim 0,40 m.
Pozarea conductelor de apă se va face la adâncimea de minim 0,90 cm cat este adâncimea
de îngheţ în municipiul Constanţa prevăzută în standardul în vigoare.
Canalizarea
Se va reabilita întreg sistemul de canalizare al municipiului Constanţa pentru a prelua debitele
de apă uzată suplimentare, rezulate de la obiectivele noi.
În zona PUZ se vor reabilita canalele menajere şi pluviale existente şi se vor realiza canalele
noi propuse.
Canalizarea din zonă prin colectoare principale va conduce apele uzate menajere în staţia de
epurare Constanţa Sud.
Conductele de apă uzată menajeră de siguranţă de la staţiile de pompare din zonă, precum şi
canalele de evacuare a apelor de ploaie, se vor prelungi în larg pentru a se realiza o diluare
rapidă a apelor cât mai departe de litoral.
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Canalizarea apelor uzate menajere
Apele uzate menajere de la consumatorii de apă potabilă, nou-prevăzuţi în zona prezentului
PUZ, vor fi preluate prin racorduri de canalizare, de la fiecare construcţie nouă, care vor aduce
apele în canalele menajere existente în zonă.
Canalele noi vor fi prevăzute cu cămine de vizitare în punctele de racord, ramificaţie sau la
schimbare de direcţie. Canalele se vor realiza din tuburi de beton îmbinate cu mufe pentru a
asigura o etanşare cât mai bună a canalelor care transportă apele uzate menajere.
Pe racordurile de canalizare care preiau apele uzate menajere încărcate cu uleiuri şi grăsimi
de la restaurante, cafenele şi staţiile noi de benzină, se vor prevedea separatoare de ulei şi
grăsimi de la aceste obiective şi apoi apele uzate vor fi preluate de canalizarea publică
menajeră din zonă.
Reţeaua de canalizare menajeră existentă va conduce apele uzate spre staţiile de pompare
din zona S.P. Plaja Modern şi S.P. Peninsulă de unde prin conducte de refulare apele uzate
ajung în staţia de epurare Constanţa Sud.
Cele două staţii de pompare sunt prevăzute cu descărcători de siguranţă, canale, care prin
manevrarea vanelor existente vor descărca în cazuri excepţionale apele în Marea Neagră.
Staţiile de pompare vor fi reechipate cu utilaje şi instalaţii noi şi vor avea asigurată dubla
alimentare cu energie electrică pentru siguranţa în exploatare. Vana de pe conducta de
evacuare va fi sigilată în poziţie închisă, fiind interzisă folosirea acestor descărcători,
exploatarea curentă a sistemului.
Canalele de evacuare a apelor de la staţiile de pompare şi cele de apă epurată de la staţia
Constanţa Sud vor fi prelungite astfel ca apele să fie dispersate în mare cât mai departe de
litoral, pentru a nu afecta calitatea apei mării în zona din vecinătatea plajei. În cadrul
proiectelor de specialitate se va stabili lungimea optimă a canalelor de evacuare a apelor.
Pentru reţelele de canalizare existentă se va întocmi un releveu corect pentru ca în zonele
unde se prevăd amenajările noi să se cunoască poziţia exactă a canalelor şi astfel vor putea fi
păstrate sau deviate corespunzător.
Canalizarea apelor pluviale
Apele pluviale din zona construcţiilor noi vor fi preluate de racorduri pluviale prin instalaţiile
interioare sau burlane de pe acoperişuri şi gurile de scurgere amplsate pe străzile noi-propuse
şi pe cele existente reamenajate.
Canalele pluviale amplasate în lungul străzilor vor conduce apele de ploaie în colectoarele
principale pluviale existente în zonă.
Se va întocmi un proiect privind canalizarea pluvială orăşenească care va stabili capacitatea
de transport a canalelor existente precum şi gradul de uzură al acestora. Canalele
subdimensionate şi uzate vor fi înlocuite cu canale noi care vor avea capacitatea de transport
necesară.
Canalele noi se vor realiza din tuburi de beton, îmbinate etanş la mufe. Gurile de scurgere vor
fi amplasate în punctele joase şi de intersecţie şi vor fi prevăzute cu depozit şi sifon.
Canalele de evacuare a apelor pluviale se vor prelungi în largul mării pe o distanţă astfel ca să
fie dispersate în mare cât mai departe de zona din vecinătatea plajei.
Realizarea lucrărilor de amenajări hidrotehnice, alimentare cu apă şi canalizare menajeră şi
pluvială propuse în prezentul PUZ se va face în conformitate cu proiectele de specialitate
începând cu studiile de fezabilitate şi până la faza finală a proiectelor de execuţie. Lucrările se
vor proiecta pe baza ridicărilor topografice, a studiilor hidrologice şi hidrogeologice întocmite la
fiecare fază de proiectare care stabilesc condiţiile tehnice pentru fiecare obiect.
Se va întocmi un releveu exact al reţelelor şi instalaţiilor existente care să precizeze traseul,
diametrul materialului, gradul de uzură şi cota de amplasare a reţelelor, precum şi
caracteristicile obiectelor existente în sistemul de canalizare al zonei.
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Lucrările de alimentare cu apă şi canalizare propuse în prezentul PUZ se vor coordona cu
lucrările pevăzute a se realiza pe ansamblul municipiului Constanţa în cadrul PUG-ului în
vigoare.
Alimentare cu energie electrică
Se vor respecta normativele tehnice în vigoare pentru întreţinerea şi extinderea reţelelor
existente în vederea alimentării noilor utilizatori ai zonei din PUZ.
Alimentarea cu energie termică
Se vor respecta normativele tehnice în vigoare pentru întreţinerea şi extinderea reţelelor
existente în vederea alimentării noilor utilizatori ai zonei din PUZ.
Alimentare cu gaze naturale
Se vor respecta normativele tehnice în vigoare pentru întreţinerea şi extinderea reţelelor
existente în vederea alimentării noilor utilizatori ai zonei din PUZ.
Telecomunicaţii
Se vor solicita avize pentru: construcţii noi, racorduri edilitare noi, exinderi şi modernizări de
construcţii sau instalaţii edilitare, etc. prevăzute a se realiza în zonă.
5.4. PROPUNERI PRIVIND PREVEDERILE DIN REGULAMENT, DIFERENTIATE PE
UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA SI/SAU SUBDIVIZIUNI ALE ACESTORA
Propunerile privind configurarea spaţial-volumetrică şi zonarea funcţională urmăresc, pe de o
parte, păstrarea specificului (funcţional şi la nivelul imaginii urbane) şi recâştigarea caracterului
de spaţiu simbolic şi de identitate al Peninsulei, iar pe de altă parte, integrarea acesteia cu
centrul comercial, administrativ şi cultural al oraşului atât prin organizarea circulaţiilor (rutiere şi
pietonale) cât şi prin funcţiunile propuse.
Propuneri zonificare funcţională
• Prelungirea vadului comercial de-a lungului axului pietonal major (bd. Tomis şi str. Traian
până în Piaţa Ovidiu şi mai departe, spre faleză, pe str. Revoluţia din 22 decembrie 1989),
obiectiv susţinut atât de reglementările urbanistice, cât şi de o politică urbană coerentă
care să creeze o zonă atractivă pentru activităţile de comerţ şi servicii – prin calitatea
spaţiilor publice, condiţii de echipare, măsuri fiscale / financiare, etc.
• Schimbarea caracterului zonelor plajei şi platformei portului de agrement prin dotarea cu
echipamentele specifice necesare zonei centrale şi prevederea în zona portului Tomis a
unor funcţiuni specifice activităţii şi animaţiei unui port de agrement, precum şi conturarea
unei zone funcţionale de tranzit între oraş şi plajă care să-i confere acesteia un caracter de
plajă urbană; prin propunerile privind organizarea circulaţiilor se va asigura îmbunătăţirea
accesibilităţii pietonale şi rutiere.
• Valorificarea versantului înverzit de pe conturul Peninsulei (faleza de est) prin construcţii şi
amenajări specifice turismului estival şi integrarea acestuia într-un sistem coerent de
servicii şi spaţii publice la nivelul zonei; accesul la acestea se va face din principalele
puncte de legătură pietonală dintre oraş şi plajă / port.
• Crearea unei zone de conexiune între portul vechi (care urmează a fi transformat în port de
călători), Piaţa Ovidiu şi portul de agrement atât prin subteran – unde urmează să fie
amenajate pasajele rutier şi cel pietonal precum şi un muzeu arheologic şi funcţiuni
complementare – cât şi suprateran prin amenajarea unei dale urbane care să facă legătura
între nivelul superior şi cel inferior ale falezei în dreptul Pieţei Ovidiu.
Funcţiuni specifice zonei centrale
Zona cuprinde instituţii şi echipamente publice, funcţiuni comerciale şi de servicii, clădiri de cult
şi alte funcţiuni aparţinând cultelor religioase.
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Din cadrul subzonei instituţiilor şi echipamentelor publice fac parte: instituţiile administrative de
importanţă supramunicipală şi municipală (primăria, prefectura, servicii descentralizate ale
administraţiei publice centrale şi ministerelor, sedii de partide, sindicate, agenţii, asociaţii etc.),
instituţiile din reţeaua de învăţământ public (grădiniţe, şcoli, licee), instituţiile şi echipamentele
publice culturale (muzee şi galerii, teatre, biblioteci etc.). O serie de alte instituţii publice de
importanţă locală au fost cuprinse în interiorul altor zone funcţionale (ex: Căpitănia Portului
Tomis).
În cadrul Peninsulei există o concentrare de echipamente publice (mai ales clădiri ale
administraţiei locale şi centrale, celelalte tipuri de echipamente fiind în general dispersate în
întreg perimetrul de studiu) în zona Prefecturii şi Primăriei, care mai cuprinde Tribunalul,
Judecătoria, Baroul, Cercul Militar, Liceul Mihai Eminescu.
Clădirile cuprinse în această subzonă funcţională aparţin în general domeniului public,
schimbările de funcţiune şi / sau proprietate putându-se realiza numai în condiţiile legii. În plus,
o bună parte din clădiri sunt monumente istorice şi / sau de arhitectură iar intervenţiile asupra
lor ori asupra clădirilor din vecinătate trebuie să respecte concluziile studiului istoric, fiind
supuse reglementărilor în vigoare.
Regimul de construire este în general izolat pe parcelă, retras sau nu de la aliniament. În toate
cazurile vor fi prevăzute zone înverzite în interiorul parcelei de minim 15% din suprafaţa totală
a terenului. Se vor conserva spaţiile publice neconstruite existente de tip piaţă sau scuar
menite să pună în valoare prezenţa clădirilor cu funcţiuni publice.
Subzona cu funcţiuni comerciale şi de servicii ocupă o suprafaţă importantă din
teritoriul studiat deoarece, prin integrarea cu centrul actual al oraşului, aceasta va deveni una
din dominantele funcţionale ale zonei. Operaţiunile / intervenţiile punctuale din zonă vor urmări
realizarea unei cât mai mari diversificări şi specializări a serviciilor oferite (descurajarea
funcţiunilor de tip supermagazin / mall), şi recuperarea activităţilor tradiţionale. O atenţie
deosebită va trebui acordată calităţii serviciilor oferite pentru realizarea unui standard ridicat al
zonei care să crească atractivitatea acesteia.
Se urmăreşte prelungirea vadului comercial de-a lungul axului pietonal major (bd. Tomis,
str. Traian, str. Revoluţia din 22 decembrie 1989), prin instituirea unei zone de reglementare în
care este necesară încurajarea realizării la parterul clădirilor a unor funcţiuni cu acces public
(comerţ, alimentaţie publică, loisir, servicii de interes general, servicii turistice – informare /
rezervare, cazare – etc). În restul zonei sunt permise activităţi de servicii compatibile cu
caracterul de zonă centrală (comerţ, servicii personale şi profesionale, sedii de firme etc.) şi
ateliere manufacturiere legate de activităţi ale comunităţilor tradiţionale (cu condiţia să nu fie
poluante sau deranjante pentru vecinătăţi).
Construcţiile noi vor păstra caracteristicile morfologice (parcelar, regim de construire, aliniere,
înălţime) ale insulei în care se inserează. În cazul insulelor cu fronturi şi / sau parcelar
destructurate se va urmări reconstituirea acestora. Intervenţiile în clădirile monument istoric
sau în interiorul zonelor lor de protecţie vor respecta reglementările legale în vigoare.
Zona de port şi plajă
Această este o zonă are un potenţial deosebit atât din punct de vedere funcţional (turistic şi de
loisir urban) cât şi din punct de vedere estetic-configurativ datorită relaţiei deosebite cu
elementele de cadru natural – marea şi faleza – care determină în bună măsură caracterul
Peninsulei.
Viziunea strategică ce a stat la baza conceptului urbanistic al Portului Tomis a avut în
vedere revitalizarea acestuia prin dotarea cu funcţiunile nautice, turistice şi de agrement de
standard contemporan. Au fost avute în vedere câteva principii de reglementare:
• se va conserva pe cât posibil imaginea (forma) falezei pe toată lungimea acesteia,
evitându-se obturarea sa în totalitate prin construcţii care să depăşească înălţimea
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taluzului, noile constructii vor fi în regim terasat astfel încât prin volum să urmărească
panta taluzului;
• se vor rezerva terenuri pentru obiectivele de utilitate publică: platforma portului Tomis,
utilităţi pentru navigaţie; Căpitănia portului, piaţa de peşte etc.;
• se va moderniza echiparea edilitară a portului: vor fi asigurate borne cu electricitate, apă
potabilă şi telefonie pentru ambarcaţiuni.
Modernizarea portului Tomis a facut obiectul unui PUD separat care s-a numit „Amenajarea
complexă a Portului Tomis” şi care a fost aprobat prin HCLM 32/2005. În cadrul documentaţiei
mai sus menţionate au fost făcute următoarele propuneri:
Platforma portuară est
- turn de control al traficului, administrație - Căpitănia Portului Turistic (birouri, spații anexă),
- boat house (spațiu iernare ambarcațiuni, spații conexe – întreținere și reparare ambarcațiuni,
spații
depozitare echipamente specifice),
- yacht club (spații destinate atât proprietarilor de ambarcațiuni, cât și amatorilor de sporturi
acvatice,
săli de cursuri pentru sporturi acvatice și spații de închirierea și/sau comercializarea
echipamentului
sportiv aferent, spații pentru organizarea de întâlniri și conferințe, spații pentru funcțiuni conexe
- mică
pensiune, depozitare, comerț specific, etc),
- spații alimentație publică – cafenea, restaurant, etc
- rampă de acces a ambarcaţiunilor spre / dinspre apă (amenajată în zona de început a
digului, la sud de restaurantul existent).
Platforma portuară sud
- amenajări şi activităţi legate de acostarea şi alimentarea ambarcaţiunilor mici,
- mici construcţii pentru comerţ si alimentaţie publică,
- zone plantate de tip scuar şi plantaţii de aliniament, alte amenajări pentru realizarea unei
promenade pietonale.
Platforma portuară vest
- amenajări, construcţii şi activităţi legate de acostarea şi alimentarea ambarcaţiunilor mici,
- amenajări, construcţii şi activităţi legate de acostarea, alimentarea, intretinerea si repararea
ambarcaţiunilor cu gabaritul maxim admis în port (20 m lungime).
Zona spaţiilor verzi publice
Din analiza existentului şi evidenţierea potenţialului rezultă că spaţiile verzi reprezintă un
element de identitate a Peninsulei, atât prin taluzul perimetral care reprezintă un element
major de forţă peisageră cât şi prin spaţiile verzi interioare publice (Scuarul Prefecturii) sau
private / semi-private care „vegetalizează” spaţiul public foarte mineral.
Direcţiile generale de intervenţie pentru punerea în valoare a potenţialului existent vizează:
- amenajarea zonei verzi a taluzului perimetral;
- completarea pietonalului de cornişă;
- conservarea şi amenajarea spaţiilor verzi existente în Piaţa Ovidiu într-o concepţie peisageră
ce vizează punerea în valoare a dublei orientări către portul comercial şi cel de agrement;
- reconsiderarea Scuarului Prefecturii ca articulaţie peisageră între oraş şi portul comercial.
Zonele verzi cuprind:
• scuarurile urbane şi plantaţiile de aliniament – spaţii urbane cu precădere, amenajate
(construcţii, finisaje, mobilier, dotări), plantate (esenţe decorative în principal) şi
întreţinute cu regularitate (curăţenie, reparaţii, cosire, tundere);
• spaţiile verzi publice amenajate (parc) – spaţii în mare parte plantate şi întreţinute
(cosire, plantat flori, întreţinere copaci, curăţenie, reparaţii), reprezentând o tranziţie între
spaţiul de tip scuar şi spaţiul natural în cadru urban;
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•

spaţii verzi naturale în cadru urban constituie rezerva verde a oraşului şi pot crea o
imagine specifică aducând în cadrul oraşului ambianţa fragilă a mediilor naturale;
vegetaţia se instalează şi se dezvoltă liber şi nu există o întreţinere regulată;
• zonele arheologice amenajate peisager (posibile grădini tematice)
• subzona complexă de conexiune între portul vechi, Piaţa Ovidiu şi portul de
agrement, punct important al întregii amenajări redefinind relaţiile Peninsulă – port,
Peninsulă – plajă şi, prin legătura rutieră ce va subtraversa peninsula, relaţiile oraş –
port şi oraş – Peninsulă. Însemnătatea acestei zone este pusă în evidenţă pe mai multe
planuri:
•
comunicare: asigurarea legăturii între portul vechi (care va deveni port de călători),
portul de agrement / plaja şi Peninsulă (practic centrul oraşului), degrevând în
acelaşi timp Peninsula de traficul de tranzit care există între aceste puncte de
interes; legătura Peninsulă – oraş şi Peninsulă – Mamaia (care se preconizează că
va deveni, în afară de pol de agrement şi al turismului estival, un punct important al
turismului de afaceri).
• identitate culturală: cercetările arheologice desfăşurate până în prezent în
Peninsulă conduc la ipoteza existenţei pe locul actual al Pieţei Ovidiu a Forului din
perioada romană a oraşului
• comunitate: spaţiul public al pieţei (redată pietonilor) şi cel al dalei-scară urbană ce
va lega Piaţa Ovidiu de portul Tomis vor fi propice desfăşurării de evenimente
urbane devenind – şi prin funcţiune şi prin legăturile asigurate – un pol al animaţiei
urbane.
Întrucât realizarea completă a amenajării presupune investiţii importante şi posibile amânări
datorate cercetărilor arheologice, se propune o etapizare de principiu care urmăreşte atingerea
câtorva obiective (considerate mai importante şi totodată realiste într-un orizont de timp cât
mai apropiat):
• reconstruirea frontului spre mare, păstrarea legăturii pietonale între Piaţa Ovidiu şi scara
care duce în portul Tomis;
• finalizarea tunelului rutier şi pietonal între portul vechi şi portul de agrement şi a
complexului arheologic sub Piaţa Ovidiu, complex ce va cuprinde alături de funcţiunile
specifice unui muzeu modern (expunere, cercetare, săli de conferinţe, spaţii de
destindere, comerţ specific etc.) şi alte funcţiuni complementare stabilite prin studiul de
detaliu.
Zona rezidenţială
Această zonă cuprinde locuinţe individuale şi colective mici şi locuinţe colective medii şi mari.
La acestea se adaugă funcţiuni complementare celei de locuire – comerţ zilnic, echipamente
publice de interes local, servicii profesionale, birouri pentru desfăşurarea unor profesiuni
liberale etc.
Lipsa unei politici coerente în domeniul locuirii a dus la degradarea accentuată a fondului
construit şi la părăsirea locuinţelor mai ales a celor din fondul vechi de locuinţe (ante 1940).
Ridicarea standardelor locuirii în zonă se poate face prin renovarea (restaurarea în cazul
monumentelor), refuncţionalizarea şi echiparea imobilelor, acţiuni care presupun un parteneriat
public – privat şi / sau măsuri de încurajare / acordarea de asistenţă proprietarilor care îşi
restaurează / renovează locuinţele (scutiri de impozite, alte facilităţi).
Două elemente importante în ceea ce priveşte imaginea urbană a acestor zone sunt curţile
grădină, respectiv spaţiile verzi din jurul locuinţelor colective care participă ca imagine şi
atmosferă la calitatea spaţiului public şi curţile interioare ale clădirilor din zona veche a
Peninsulei care ar putea fi puse în valoare prin amenajarea la parterul clădirilor de locuit a
unor funcţiuni cu acces public care să valorifice spaţiul curţii interioare.
Zona spatiilor publice
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Imaginea spaţiilor publice din peninsulă are o importanţă deosebită, ţinând cont atât de
potenţialul turistic al zonei, cât şi de rolul ei la nivelul oraşului. Transformarea unei părţi
importante a arterelor carosabile din zonă în pietonale implică schimbări majore de
infrastructură dar şi de folosinţă a spaţiului. Sunt necesare proiecte de specialitate care să
stabilească caracteristicile elementelor de mobilier urban, precum şi caracteristicile
îmbrăcăminţii străzilor carosabile şi a pietonalelor, a plantaţiilor de aliniament şi împrejmuirilor
pentru asigurarea unei imagini unitare la nivelul peninsulei.
Această zonă de reglementare cuprinde întreg teritoriul din interiorul ariei de studiu care nu
este acoperit de o altă reglementare funcțională, distingându-se două tipuri de spații publice,
explicitate prin două subzone de reglementare: spații publice tip scuar urban (piațetele situate
la intersecția unor circulații publice); spații publice de incintă (spațiile similare curților interioare,
situate de regulă în incinta zonelor cu locuințe colective, spre partea posterioară a loturilor).
Elemente de configurare spaţial-volumetrică
Analiza situaţiei existente a pus în evidenţă existenţa unor elemente de reper la nivelul siluetei
Peninsulei, elemente perceptibile atât din exteriorul Peninsulei (de pe traseele de acces, din
portul comercial, de pe plajă sau din largul mării), cât şi din interiorul Peninsulei. Aceste
elemente marchează două din cele patru colţuri ale Peninsulei (clădirea Camerei de Comerţ şi
Catedrala Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel), respectiv centrul acesteia (clădirea Muzeului de
Istorie şi Arheologie şi minaretul moscheii din zona Piaţa Ovidiu).
Se propune completarea sistemului de repere cu alte accente verticale amplasate astfel:
• la intersecţia str. Traian cu bd. Tomis, în vecinătatea sediului Judecătoriei – maxim
P+8E, accent care articulează spaţiul scuarului Prefecturii atât pe traseul străzii Traian,
spre gară, cât şi spre Peninsulă, susţinând perspectivele din lungul bd. Tomis dinspre
Piaţa Ovidiu şi dinspre pietonalul comercial
• pe str. Remus Opreanu, în vecinătatea hotelului Palace şi a Comandamentului Marinei
Militare - hotelul neterminat menţinut ca şi accent vertical din reglementarea anterioară
• pe versantul dinspre plajă – maxim P+10E de la cota superioară a taluzului, cu anumite
condiţionări legate de suprafaţa terenurilor şi de păstrarea perspectivelor deschise
către mare, dar şi a punctelor de belvedere figurate pe plan
• pe platforma situată în imediata vecinătate a porții 1 de acces în port – accent de
înălțime.
Se va marca astfel conturul peninsulei şi la nivelul cadrului construit, în perspectivele ce se
deschid asupra Peninsulei dinspre oraş şi dinspre mare.
Un alt element important al cadrului construit îl constituie Piaţa Ovidiu – centrul compoziţiei
spaţiale a Peninsulei – care, prin amenajarea complexă ce se propune, va căpăta şi un rol
funcţional deosebit în organizarea Peninsulei. În ceea ce priveşte compoziţia urbană se
propune închiderea frontului spre portul Tomis (aşa cum a fost în perioada interbelică); va
exista o trecere publică care să facă legătura între piaţă şi dala-scară urbană care va face
legătura între cornişa falezei şi platforma portului de agrement (în dreptul actualei scări
pietonale) iar pentru restul frontului se va adopta o soluţie care va lăsa, pe cât posibil, parterul
transparent pentru crearea unor perspective indirecte spre mare la nivelul pietonului.
În restul teritoriului se vor respecta caracteristicile morfologice existente pentru zonele bine
închegate, respectiv tendinţele puse în evidenţă de analiza morfologică în zonele aflate în
tranziţie tipologică. Un aspect important îl constituie regimul de înălţime care descreşte de la
capetele spre centrul Peninsulei, caracteristică importantă ce va fi conservată ca un element
de particularizare al siluetei acesteia. Deasemenea, va fi păstrată o caracteristică esenţială a
spaţiilor publice neconstruite: perspectivele libere înspre mare a străzilor desfăşurate pe
direcţia est – vest.
Întocmit:
Arh. Mirela BĂNCESCU
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ANEXA 1
TIPURI DE ACTIVITĂŢI DE SERVICII DIN PENINSULĂ (PONDERI COMPARATIVE)

Activităţi legate de
transportul naval Altele
12,0%
8,2%

Agenţii de turism
4,4%
Hoteluri
2,2%
Alimentaţie
publică
18,0%

Sedii firme,
reprezentanţe
1,6%
Servicii juridice
2,2%

Loisir
2,2%

Financiar-bancare
6,0%
Case de schimb,
amanet
1,6%
Sănătate
4,4%
Comerţ şi service
Servicii de copiere
IT
3,3%
5,5%

Comerţ alimentar
10,9%
Comerţ confecţii/
încălţăminte
14,8%
Papetărie, librărie
2,7%
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ANEXA 2
LISTA ECHIPAMENTELOR PUBLICE DIN PENINSULĂ
Nr.
Instituţie
crt.
1. Prefectura judeţului Constanţa
2. Comandamentul Marinei Militare
3. Cercul Militar
4. Comandamentul Garnizoanei Constanţa
5. Tribunalul Judeţean Constanţa
6. Judecătoria Constanţa
7. Judecătoria Constanţa
8. Curtea de Apel
9. Baroul Constanţa
10. Curtea de Conturi
Direcţia Finanţelor publice şi Control
11. financiar
12. Direcţia Judeţeană de Statistică
Inspectoratul Teritorial de Stat pentru
13. Protecţia Muncii
Inspecţia de Stat pentru Lucrări publice
14. şi Amenajrea teritoriului
Oficiu de Cadastru şi Organizarea
15. Teritoriului
Camera de Comerţ, Industrie şi
16. Navigaţie Constanţa
Camera de Comerţ pentru Agricultură şi
17. Alimentaţie
Bursa de Cereale şi Mărfuri
18. agroalimentare
19. Direcţia Horticulturii
20. Inspectoratul Judeţean de Cultură
21. Primăria municipiului Constanţa
22. R.A. Confort Urban
23. Sucursală minieră
24. Regionala C.F.R. Constanţa
25. Agenţia de voiaj C.F.R.
26. Sediu ROMTELECOM
27. Oficiul Poştal 13
28. Banca Naţională a României
29. Banca Naţională a României
30. Agenţia C.E.C. nr. 3
31. Consulatul R. P. Chineze
32. Consulatul Republicii Elene
33. Liceul "Mihai Eminescu"
34. Liceul "Traian"
35. Colegiul "Sf. Ana"4
36. Centru Şcolar nr. 17
37. Şcoala nr. 2
38. Grădiniţa nr. 16
39. Arhiepiscopia Tomisului
4

Adresa
Tomis 51
R. Opreanu
Traian 29
Traian 29
Traian 31
Traian 33
Traian
Callatis 2-4
Traian
Tomis 51

Categorie
şi indicativ
N
1
N
2
N
3
N
4
N
5
N
6
N
7
N
8
N
9
N
10

Nivel de servire
supramunicipal
supramunicipal
supramunicipal
supramunicipal
supramunicipal
supramunicipal
supramunicipal
supramunicipal
supramunicipal
supramunicipal

Tomis 51
Tomis 51

N
N

11
12

supramunicipal
supramunicipal

N. Titulescu 34

N

13

supramunicipal

Tomis 51

N

14

supramunicipal

Revoluţiei 7

N

15

supramunicipal

Tomis 42

N

16

supramunicipal

Revoluţiei 3

N

17

supramunicipal

Revoluţiei 4
Revoluţiei 16
Tomis 51
Tomis 51
Piaţa Ovidiu 13
Marcus Aurelius 4
C. A. Rosetti 7
V. Canarache 4
V. Alecsandri 12

N
N
N
N
N
N
J
J
K
K
L
L
L
T
T
O
O
O
O
O
O
R

18
19
20
21
22
23
1
2
1
2
1
2
3
1
2
1
2
3
4
5
6
1

supramunicipal
supramunicipal
supramunicipal
municipal
municipal
municipal
supramunicipal
municipal
supramunicipal
local
supramunicipal
supramunicipal
local

Revoluţia din 22 Decembrie
Traian 51
Piaţa Ovidiu
Regina Elisabeta 7
A. Karatzali 18-20
Traian 19
Traian 57
Ferdinand 7
Ovidiu 30A / N. Titulescu 17
A. Karatzali 13-15
Sulmona 19
Arhiepiscopiei 23

municipal
municipal
municipal
local
local
local
supramunicipal

Liceu particular
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Nr.
crt.

Instituţie

Adresa

Arhiepiscopia Tomisului - reşedinţa
40. episcopală
C. Brâncoveanu 1
41. Catedrala Ortodoxă Sf. Petru şi Pavel
Arhiepiscopiei 25
Biserica Ortodoxă Schimbarea la Faţă
42. (grecească)
Mircea cel Bătrân 36
Biserica Ortodoxă Sf. Nicolae
43. (bulgărească)
Gh. Şonţu 9
44. Bazilica Sf. Anton (catolică)
N. Titulescu 11
45. Biserica Catolică - casa parohială
Marcus Aurelius 23
46. Biserica Catolică - reşedinţa episcopală Arhiepiscopiei 12
47. Biserica Armenească - casa parohială Callatis 1
48. Sinagogă
C. A. Rosetti 2
49. Moschee
Arhiepiscopiei 7
50. Geamie
Tomis 41
51. Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Piaţa Ovidiu 12
52. Edificiul Roman cu mozaic
Piaţa Ovidiu
53. Muzeul de Artă Populară
Tomis 32
54. Muzeul Marinei Române
Traian 55
55. Muzeul Ion Jalea
Arhiepiscopiei 24-26
56. Galerie de artă
Ferdinand 39
57. Acvarium
58. Biblioteca Judeţeană Constanţa
Arhiepiscopiei 23
59. Biblioteca Municipală
Ferdinand 7bis
60. Biblioteca Britanică
Ferdinand 7bis
61. Teatrul de revistă "Fantazio"
Ferdinand 11
62. Teatrul de păpuşi "Elpis"
A. Karatzali 16
63. Teren de sport
Luntrei 3

Categorie
Nivel de servire
şi indicativ
R
R

2
3

supramunicipal
municipal

R

4

municipal

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
23
24

municipal
municipal
municipal
municipal
municipal
municipal
municipal
municipal
supramunicipal
supramunicipal
supramunicipal
supramunicipal
supramunicipal
municipal
supramunicipal
supramunicipal
municipal
municipal
municipal
municipal
local

N – administraţie şi ordine publică, apărare, asistenţă
socială
J – transporturi
K – poştă, telecomunicaţii
L – activităţi financiar-bancare
T – organisme extrateritoriale
O – învăţământ
R – culte, cultură, agrement, sport
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ANEXA 3
FIG.1 TIPURI DE LOCUIRE

INDICI COMPARATIVI PRIVIND LOCUIREA ÎN PENINSULĂ
Indice
Densitatea locuinţelor (loc / ha)
Suprafaţa locuibilă medie (mp / locuinţă)
Mărimea medie a gospodăriilor (persoane / locuinţă)
Mărimea medie a locuinţelor (camere / locuinţă)
Numărul de persoane pe cameră (persoane / cameră)
Suprafaţa locuibilă pentru o persoană (mp / persoană)
Suprafaţa medie a camerelor de locuit (mp / cameră)

Peninsula
43,95
34,8
2,6
2,3
1,1
13,41
15,2

Constanţa
18,5
34,6
3,1
2,5
1,2
11,3
13,6
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FIG. 2 DENSITĂŢI DE LOCUIRE ÎN PENINSULĂ

FIG. 3 INDICI PRIVIND CONFORTUL LOCUIRII
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FIG. 4 INDICI PRIVIND CONFORTUL LOCUIRII

FIG. 5 STRUCTURA GOSPODĂRIILOR ŞI LOCUINŢELOR
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FIG. 6

SPAŢIILE VERZI

FIG. 7 PLAJA ŞI PORTUL DE AGREMENT
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Nr

NR

1

2

HCLM FAZA

NUME PROIECT

ADRESA

ZONA STRAZII LUNTREI - CLUBUL
HCLM
P.U.D
169-1997
MARINARILOR

str. Luntrei nr.15, Constanta

POARTA 2 - POARTA , 4 PORT CONSTANTA,
HCLM
P.U.Z
665-1999
VARIANTA 2

DELIMITARE: str. Traian, bd.
Ferdinand (intersectia cu sos.
I.C. Bratianu), bd. 1Decembrie
1918, str. Th.Burada si teren
MTTc, situat in apropierea
portii 4 Port.

DELIMITARE: actuala
CLADIRI MULTIFUNCTIONALE - FALEZA PORT - imprejmuire a Portului
HCLM
3 702-1999 P.U.D POARTA 3-4, PORT CONSTANTA
Constanta, str. Traian si bd.
Ferdinand

4

HCLM
P.U.D BAROUL CONSTANTA
187-2000

5

HCLM
P.U.D CONSTRUIREA UNUI SPATIU COMERCIAL
527-2000

6

7

AMENAJARE GRUP SANITAR EXISTENT SI
DEASUPRA

HCLM
P.U.D HOTEL CU RESTAURANT 5 STELE
456-2001

HCLM
75-2002

SEDIUL ADMINSTRATIV AL "CAMEREI DE
COMERT, INDUSTRIE, NAVIGATIE SI
P.U.D
AGRICULTURA" CONSTANTA SI AMENAJARE
PARCARE

str. Traian, Constanta
str. Traian, in imediata
vecinatate a Tribunalului
Constanta, Constanta
Port Tomis, Constanta

intersectia bd. Tomis cu
str.Traian

S
372,00 mp

3,4 ha

8.000 mp

P.O.T C.U.T
-

-

-

-

-

-

H
-

P.U.D AMENAJARE COMPLEXA A PORTULUI TOMIS

23

HCLM
37- 2005

CONSTRUIRE IMOBIL S+P+5-6E - LOCUINTE SI str. Mircea cel Batran nr.47,
P.U.D
BIROURI CU SPATII COMERCIALE LA PARTER Constanta

24

HCLM
P.U.D CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+1E
156 -2005

str. Krikor Zambaccian fn,
Constanta

330,89 mp 45-55 %

2,0

S+P+1E

25

CLUB SI RESTAURANT D+P+2E, HOTEL
HCLM
P.U.D
267 -2005
D+P+2E SI AMENAJARE PARCARE

str. Marc Aurelius 11, 11A,
13B, 2C, Constanta

1200,91 mp 89,8 % 2,68

D+P+2E

22

-

max 20 nivele,
suprateran si 6
nivele subteran

166 mp

-

-

-

-

1.142,00 mp

str. Traian nr.23, Constanta

CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+4HCLM
P.U.D
382 -2005
5E cu PARCARE la DEMISOL

str. Ecaterina Varga nr. 20,
Constanta

357,88 mp 72,0 % 4,31

28

EXTINDERE, AMENAJARE SI INCHIDERE
HCLM
P.U.D
503 -2005
TERASA

str. Mircea cel Batran nr. 84,
bloc MF1, parter si demisol,
Constanta

1.271,00 mp 86,0 % 0,86

29

HCLM
P.U.D CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+2E+M
527 -2005

bd. Tomis nr.28, Constanta

186,00 mp

30

CONSTRUIRE IMOBIL SPATIU COMERCIAL SI
HCLM
P.U.D
528 -2005
BIROURI Sp+P+3E

bd. Ferdinand nr. 19,
Constanta

214,00 mp 85,0 % 3,65

31

CONSOLIDARE si SUPRAETAJARE IMOBIL
HCLM
P.U.D
589 -2005
LOCUINTE S+P+3E

str. Nicolae Titulescu nr.38,
Constanta

209,59 mp

32

EXTINDERE RESTAURANT cu P+Mezanin,
HCLM
P.U.D
591 -2005
CONSTRUIRE SI INCHIDERE TERASA

33

HCLM
P.U.D IMOBIL S+P+2E+M SI SPATII COMERCIALE
597 -2005

26

P

COMERT, INDUSTRIE, NAVIGATIE SI
HCLM
P.U.D
322-2002
AGRICULTURA" CONSTANTA SI AMENAJARE

intersectia bd. Tomis cu
str.Traian

900,00 mp

100%

5,00

S+P+5E

PARCARE

9
10
11

HCLM
52-2003

P.U.D CONSTRUIRE LOCUINTA Sp+P+1E

str. Calatis nr.3, Constanta

197,00 mp 40,0 % 0,80

Sp+P+1E

HCLM
P.U.D HOTEL URBAN 4 STELE S+D+P+8-9E
279-2003

str. Mircea cel Batran nr.39,
Constanta

300,00 mp 80,0 % 6,60

S+D+P+8-9E

DESFIINTARE IMOBIIL SI CONSTRUIRE
HCLM
P.U.D
281-2003
COMPLEX SPORTIV "ARENA TOP"

str. Mihail Kogalniceanu nr.36,
Constanta

12

SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN str. Mircea cel Batran nr.14,
HCLM
P.U.D
282- 2003
PENSIUNE
Constanta

13

HCLM
P.U.D SEDIU ADMINISTRATIV D+P+2E
432-2003
HCLM
7-2004

P.U.D

15

HCLM
54-2004

P.U.D

16

HCLM
58-2004

14

17

HCLM
61-2004

100%

1,00

222,96 mp 73,0 % 2,83

AMPLASARE GRUP STATUAR SI FANTANA
ARTEZIANA

bd. Tomis colt cu str. Traian,
Constanta

1.200,00 mp 30,1 % 0,85

MANSARDARE SI EXTINDERE IMOBIL D+P
PENTRU AMENAJARE BIROURI D+P+M

bd. Tomis nr.68, Constanta

118,38 mp 70,0 % 1,50

MODIFICARE MANSARDA, REFACERE
FATADE, AMENAJARE SPATIU COMERCIAL BISTRO LA PARTERUL IMOBILULUI S+P+1+M
EXISTENT

bd. Tomis nr.12, Constanta

str. Karatzali nr.21, Constanta

71,00 mp

87,00 mp

100%

100%

3,00

3,95

S+P+3E

S+P+3E+M
D+P+2E
(max13,30m)

35

str. Traian, in imediata
vecinatate a Tribunalului,
Constanta

19

HCLM
P.U.D CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+1-2E
510-2004

str. Marcus Aurelius nr.35 colt
cu str. Aristide Karatzali nr.3A,
Connstanta

20

HCLM
P.U.D SEDIU CABINETE AVOCATURA S+P+2E
523 -2004

str. Arhiepiscopiei nr.18A,
Constanta

21

HCLM
P.U.D IMOBIL DE LOCUINTE D+P+5-6E
524 -2004

str. Vasile Alecsandri nr.6A,
Constanta

349 mp

57,2%

3,50

203,00 mp 95,0 % 2,60

382 mp
159,5 mp

62,0 % 2,54
91,0 %

7,7

HCLM
P.U.D IMOBIL D+P+5E
609 -2005

CONSTRUIRE IMOBIL D+P+2-3E - BIROURI SI
HCLM
P.U.D
683 -2005
LOCUINTE

CONSTRUIRE IMOBIL D+P+2E+M- SPATII
COMERCIALE si ALIMENTATIE PUBLICA la
HCLM
36 684 -2005 P.U.D demisol si parter si LOCUINTE la etaje si
mansarda

37

HCLM
P.U.D CONSTRUIRE LOCUINTA S+P+1E
135 -2006

38

HCLM
19 -2006

D+P+M

100%

4,34

D+P+3-4E

-

S+P+2E+M
D+P+4E

S+P+1E+M

CLADIRI MULTIFUNCTIONALE - ANSAMBLU
P.U.D DEIMOBILE MULTIFUNCTIONALE 6S+P+7E+
Etehnic - birouri, hotel, banci, mall, divertisment

S+P+4E

str. Traian nr.53, Constanta

5.129,98 mp 50,0 % 0,63

P+3E+M

str. Tomis nr.33, Constanta

332,98 mp 75,6 % 4,00

S+P+2E+M

str. Ferdinand nr.13bis,
Constanta
str. Sulmona nr.7, Constanta

str. Postei nr.1, Constanta

100%

275,23 mp 90,0 % 5,60

508,74 mp 58.0%

200,00 mp

100%

3,70

5,70

str. Constantin Brancoveanu
nr.1, Constanta

649,36 mp 37,0 % 1,11

str. Traian, faleza Port
Constanta - zona Poarta 3-4

16.000 mp

85,00
%

7,20

D+P+5E

P+3 E

P+2E

D+P+4E

S+P+1-2E

6S+P+7E+
Etehnic

REABILITARE SI SUPRAETAJARE IMOBIL
LOCUINTE S+P+2E pana la S+P+3E

str. Cristea Georgescu nr.3,
Constanta

HCLM
P.U.D CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+2E
426 -2006

SCHIMBAREA DENUMIRII DIN STRADA
LUNTREI IN 'STRADA ION THEODORESCU
VALAHU'

HCLM
462 -2006

str. Luntrei nr.3, Constanta

str. Luntrei, Constanta

str. Ecaterina Varga nr.42,
Constanta

419 mp

83,0 % 3,80

408,20 mp 54,0 % 2,68

P+3E

S+P+3E

bd. Tomis nr.55, Constanta

42

HCLM
P.U.D CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI S+P+2E+M
325 -2006

bd. Tomis nr.30, Constanta

192,25 mp

5,64

S+P+2E+M

43

HCLM
P.U.D CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE D+P+4-5E
362 -2006

str. Grigore Tocilescu nr.3,
Constanta

516,27 mp 49,0 % 3,54

D+P+4-5E

44

AMENAJARE SI SUPRAETAJARE IMOBIL P+1E - str. Ecaterina Varga nr.50,
HCLM
P.U.D
413 -2006
BIROURI SI LOCUINTE
Constanta

200,00 mp 48,0 % 2,42

D+P+2E+M

292,99 mp 64,1 % 1,29

100%

251,00 mp 43,7 % 1,64

-

-

-

2

CT-I-m-A-02553.01

Bazilica mare

Între Bd. Ferdinand şi str. Traian, sub blocul C2

sec. V-VI p. Chr.
Epoca romanobizantină

3

CT-I-m-A-02553.02

Bazilica mică

Între Bd. Ferdinand şi str. Traian , sub blocul C3

sec. V-VI p. Chr.
Epoca romanobizantină

4

CT-I-m-A-02553.03

Bazilica creştină

În vecinătatea Porţii nr.1 Port

sec. V-VI p. Chr.
Epoca romanobizantină

5

CT-I-m-A-02553.04

Bazilica creştină

În zona hotelului IBIS, în perimetrul str. Mircea cel
Bătrân, Ecaterina Varga, Negru Vodă, Dragoş Vodă

sec. V-VI p. Chr.
Epoca romanobizantină

6

CT-I-m-A-02553.05

Edificiul roman cu mozaic

Între Piaţa Ovidiu şi Bd. Marinarilor, faleza de SV a
peninsulei

sec. V-VI p. Chr.
Epoca romanobizantină

7

CT-I-m-A-02553.06

Amfiteatru

În zona hotelului cu rotondă, în perimetrul str.
Mircea cel Bătrân, Ecaterina Varga, Negru Vodă,
Dragoş Vodă

sec. II- III p. Chr.
Epoca romană

Locuirea citadină Tomis

Lângă Catedrala ortodoxă "Sf.Petru şi Pavel", între
str. Arhiepiscopiei, bd. Elisabeta şi str. Revoluţiei
din 22 decembrie 1989

sec.IV a.Chr.-sec.
V p. Chr., Epoca
greacă,
romană şi
romanobizantină

48

HCLM
P.U.D PATRIMONIULUI CULTURAL - ARTISTIC DIN
485 -2006

zona Falezei Cazinoului

49

HCLM
P.U.D CONSTRUIRE PENSIUNE S+P+2-3E
25 - 2007

str. Tomis nr.19, Constanta

175,50 mp 90,0 % 4,25

S+P+2-3E

50

CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E+M - LOCUINTE
HCLM
P.U.D
112 -2007
cu SPATIU COMERCIAL LA PARTER

str. Cristea Georgescu nr.9,
Constanta

114,09 mp 100 %

4,28

S+P+2E+M

51

CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+3HCLM
P.U.D
207 -2007
4E cu PARCARE la DEMISOL

str. Ecaterina Varga nr.20,
Constanta

357,88 mp 72,0 % 6,50

D+P+4-5-6E

52

HCLM
P.U.D CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+2E
213 -2007

str. Revolutiei din 22
decembrie 1989 nr.39,
Constanta

53

HCLM
P.U.D CONSTRUIRE SEDIU S+P+3-4E
316 -2007

str. Mihai Viteazu zona
Fantasio, Constanta

1.000 mp

54

CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE
HCLM
P.U.D
347 -2007
P+3-4E

str. Grigore Tocilescu,
Constanta

234,00 mp 77,0 % 2,80

P+3-4E

55

HCLM
P.U.D GARAJ la DEMISOL, SPATII COMERCIALE la
350 -2007

bd. Ferdinand nr. 45,
Constanta

390,60 mp 84,2 % 7,97

D+P+M+7E

56

CONSTRUIRE IMOBIL 7S+P+35E - SPATII
HCLM
P.U.D
382 -2007
COMERCIALE si APARTAMENTE

str. Traian, zona Poarta 2,
Constanta

3021,76 mp 67,2%

MODIFICARE RESTAURANT EXISTENT P+M
HCLM
P.U.D
398 -2007
PRIN EXTINDERE LA P+3

str. Traian nr.53, Constanta

5.129,98 mp 50,0 % 0,85

68,25 mp

92,0 % 4,63

57

D+P+2E+M

-

-

-

-

ZONA FALEZEI CAZINOULUI

CONSTRUIRE BLOC LOCUINTE D+P+M+7E cu
PARTER si MEZANIN

str. Grigore Tocilescu,
Constanta

420 mp

57,4 % 1,60

S+P+3-4E
70,0 % 3,20
(max 19,20m)

14,2

234,00 mp 77,0 % 2,80

CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E+M -

59

HCLM
P.U.D RESTAURANT, BIROURI si LOCUINTA de
639 -2007

bd. Tomis nr.9-11, Constanta

60

CONSTRUIRE IMOBIL D+P+4-5E HCLM
P.U.D
42 - 2008
ALIMENTATIE PUBLICA si BIROURI

bd. Elisabeta, Constanta

167,44 mp 94,0 % 3,78

SERVICIU

HCLM
P.U.Z LOCUINTA S+P+3E
572-2008

str. Dimitrie Cantemir nr.2,
Constanta

176 mp

D+P+2E

9

CT-I-m-A-02553.08

Zidul de incintă al cetăţii Tomis

10

CT-I-m-A-02553.09

Locuire

Lângă Catedrala ortodoxă "Sf.Petru şi Pavel", între
str.Arhiepiscopiei, bd. Elisabeta şi str. Revoluţiei din
22 decembrie 1989

Neolitic, cultura
Gumelniţa,faza A
II

sec. III p. Chr.
Epoca romană

11

CT-I-m-A-02553.10

Apeducte - galerii

22

CT-I-m-A-02553.11

Turn de apărare

Bd. Termele Romane (fost Marinarilor) în dreptul
Porţii nr. 2 a portului comercial

23

CT-I-m-A-02553.12

Therme

Bd. Termele Romane (fost Marinarilor) la 150 m SE
de Edificiul cu mozaic

24

CT-I-m-A-02555.05

Criptă paleocreştină

Str. Traian 19 în curtea Colegiului Naţional Mihai
Eminescu

28

CT-I-s-A-02561

Sit arheologic subacvatic

Platforma continentală a litoralului românesc al
Mării Negre (jud. Constanţa)

29

CT-I-m-A-02561.01

Vestigii arheologice subacvatice

Platforma continentală a litoralului românesc al
Mării Negre (jud. Constanţa)

Epoca medievală

30

CT-I-m-A-02561.02

Vestigii arheologice subacvatice

Platforma continentală a litoralului românesc al
Mării Negre (jud. Constanţa)

Epoca romanobizantină

31

CT-I-m-A-02561.03

Vestigii arheologice subacvatice

Platforma continentală a litoralului românesc al
Mării Negre (jud. Constanţa)

Epoca romană

32

CT-I-m-A-02561.04

Vestigii arheologice subacvatice

Platforma continentală a litoralului românesc al
Mării Negre (jud. Constanţa)

Epoca elenistică

33

CT-I-m-A-02561.05

Vestigii arheologice subacvatice

Platforma continentală a litoralului românesc al
Mării Negre (jud. Constanţa)

Epoca greacă

486

CT-II-s-B-02832

Situl urban
Constanţa"

"Zona

peninsulară

Faleza Cazino, Poarta 1, Faleza Port Tomis, Faleza
plaja Modern, bd. Ferdinand până la str. Atelierelor,
str. Traian, bd. Termele Romane (fost Marinarilor)

491

CT-II-a-B-02832.01

Situl urban
Constanţa"

"Zona

peninsulară

487

CT-II-a-B-02832.02

Situl urban "Zona peninsulară
Constanţa"

Str. Ovidiu, Titulescu, Arhiepiscopiei, Mr. Şonţu,
Revoluţiei 1989

82,3 % 6,00

416,60 mp 60,0 % 3,00

308,85 mp 85,0 % 3,50

D+P+4-5E
(max 24m)
S+P+2E+M

S+P+3E

sec. IV - VI p. Chr.
Epoca romanobizantină
sec. III - IV p. Chr.
Epoca romană
sec. V - VI p. Chr.
Epoca romanobizantină

Str. Remus Opreanu, Bd. Elisabeta, Dr
Cantacuzino, Georgescu Cristea, Dr. Reiner,
Brâncoveanu C., Horia, Eminescu M., Luntrei

488

CT-II-a-B-02832.03

Zona peninsulară Constanţa

Bd. Tomis (Piata Ovidiu-Ferdinand), Mircea cel
Bătrân (Piaţa Ovidiu-Ferdinand), Marc Aureliu,
Orientului, Petru Rareş, Cantemir, Rosetti C.A.,
Sulmona, Doinei, Callatis, Ţurcanu V. Poştei,
Vântului, Zambaccian K., Karatzali A., Alecsandri
V., Negru Vodă, Dragoş Vodă, Plevnei, Varga
Ecaterina, Kogălniceanu M. (până la Bd.Ferdinand)

489

CT-II-a-B-02832.04

Situl urban
Constanţa"

Str. Traian (Piaţa Ovidiu- Atelierelor), Basarab, 9
Mai, Dianei, Crângului, AleeaCanarache

492

CT-II-m-B-02788

Casă

Str. Alecsandri Vasile 10

1920 - 1925

493

CT-II-m-B-02789

Oficiu ROMTELECOM

Str. Alecsandri Vasile 12

1930 - 1940

494

CT-II-m-B-02790

"Casa funcţiei" - M.A.N.

Str. Arhiepiscopiei 5

înc. sec. XX

495

CT-II-m-B-02791

Bancă, azi Sediul B. R. D. - Société
Générale

Str. Arhiepiscopiei 9

1920 - 1930

496

CT-II-m-A-02792

Palatul Arhiepiscopiei Tomisului

Str. Arhiepiscopiei 23

1924 - 1931

497

CT-II-m-A-02793

Catedrala ortodoxă "Sf. Apostoli
Petru şi Pavel

Str. Arhiepiscopiei 25

1884 - 1885

498

CT-II-m-A-02794

Biserica armenească

Str. Callatis 1

1880

499

CT-II-m-B-02795

Casă

Str. Callatis 6

1920

500

CT-II-m-A-02796

Moscheea Carol I

Str. Crângului 1

1910 - 1912

504

CT-II-m-A-02798

"Casa cu lei", fosta casă Emirzian

Str. Dianei 1

1898 - 1902

505

CT-II-m-B-02799

Casă

Str. Dragoş Vodă 8

înc. sec. XX

506

CT-II-m-A-02800

Farul "Genovez"

Bd. Elisabeta intersecţia cu str. Opreanu Remus

1860 - 1861

507

CT-II-m-A-02801

Cazino

Bd. Elisabeta 2

1910

508

CT-II-m-B-02802

Casă

Bd. Elisabeta 3

1902

509

CT-II-m-B-02803

Casa Bârzănescu

Bd. Elisabeta 5

1900

Bd. Elisabeta 7

1913 - 1926

Bd. Elisabeta 9

1904

510

CT-II-m-A-02804

511

CT-II-m-B-02805

512

CT-II-m-B-02806

513

CT-II-m-A-02807

514

CT-II-m-B-02808

521

CT-II-m-A-02813

"Zona

peninsulară

Casa Cănănău, azi Consulat
Chinez
Casa Zottu, azi Sediu firma ING
BARING
Casă
Casa Comănescu, azi Sediu firma
COSENA S.A.
Casa N. Pilescu, azi reşedinţa
arhiepiscopală
Casă

Bd. Elisabeta 15

înc. sec. XX

Bd. Elisabeta 17

1903

Bd. Elisabeta 21

1903

Str. Karatzali Aristide 7

1890

Str. Karatzali Aristide 16

1898
1930

522

CT-II-m-B-02814

Teatrul Elpis, azi Teatrul pentru
copii şi tineret Constanţa

523

CT-II-m-B-02815

Casa avocat Traian Bellu, azi Hotel

Str. Kogălniceanu Mihail 15

527

CT-II-m-B-02822

Casă

Str. Marc Aureliu 10

529

CT-II-m-B-02824

Casă

Str. Mircea cel Bătrân 5

530

CT-II-m-A-02825

Casă

Str. Mircea cel Bătrân 30

1897

531

CT-II-m-A-02826

Biserica "Schimbarea la faţă", fosta
biserica greacă "Metamorphosis”

Str. Mircea cel Bătrân 36

1947

532

CT-II-m-B-02827

Casa

Str. Negru Vodă 8

533

CT-II-m-A-02828

Sediul Comandamentului Marinei
Militare, fost hotel

Str. Opreanu Remus 13

1924

534

CT-II-m-B-02829

Casa cu bowindouri

Piaţa Ovidiu 4

1913

535

CT-II-m-B-02830

Casa

Piata Ovidiu 6

1890

536

CT-II-m-A-02831

Muzeul de Istorie Naţională şi
Arheologie Constanţa, fostul Palat
Comunal

Piaţa Ovidiu 12

538

CT-II-m-B-02834

Fost hotel, azi Banca Naţională
Filiala Constanţa

Str. Revoluţiei 1989 1

1913

539

CT-II-m-B-02836

Casa Teodorou Rousou

Str. Rosetti C.A. 6

1887

540

CT-II-m-A-02837

"Casa de piatră", fosta Casa Alleon

Str. Rosetti C.A. 7

1882 - 1884

542

CT-II-m-B-02839

Casa

Str. Sulmona 10

1890

543

CT-II-m-B-02840

Grădiniţa nr.16

Str. Sulmona 19

sf. sec. XIX

544

CT-II-m-A-02841

Biserica "Sf. Nicolae", fostă bulgară

Str. Şonţu Maior 7

1890

547

CT-II-m-B-02844

Fost hotel

Str. Titulescu Nicolae 7

1909

548

CT-II-m-B-02845

Hotel "Intim"

Str. Titulescu Nicolae 9

1906 - 1909

549

CT-II-m-A-02846

Biserica catolică "Sf. Anton"

Str. Titulescu Nicolae 11

1937 - 1938

550

CT-II-m-B-02847

Casa

Str. Titulescu Nicolae 12

1926

551

CT-II-m-B-02848

Casa

Str. Titulescu Nicolae 17

sf. sec. XIX

552

CT-II-m-B-02849

Casa Manicatide

Str. Titulescu Nicolae 36

1899

553

CT-II-m-A-02850

Muzeul de Artă Populară, fosta
Poşta veche

Bd. Tomis 32

1896

554

CT-II-m-A-02851

Geamia Hunchiar

Bd. Tomis 41

1862

557

CT-II-m-B-02854

Casă

Str. Traian 17

sf. sec. XIX

558

CT-II-m-A-02855

Colegiul Naţional '‘Mihai Eminescu’’

Str. Traian 19

1906 - 1908

559

CT-II-m-A-02856

Cercul Militar
Prefectură

Str. Traian 29

1903 - 1904

560

CT-II-m-A-02857

Tribunalul
Constanţa,
Reşedinţă regală

Str. Traian 31

1904 - 1908

561

CT-II-m-A-02858

Tribunalul Constanţa

Str. Traian 33

1908 - 1912

562

CT-II-m-A-02859

Muzeul Marinei Române,
Şcoala de Marină

Str. Traian 53

1908 - 1909

563

CT-II-m-B-02860

Casa Zafirios Kyryakos

Str. Varga Ecaterina 21

1894

564

CT-II-m-B-02861

Casă

Str. Varga Ecaterina 23

1884

565

CT-II-m-B-02862

Vilă

Stradela Vântului 6

1912

566

CT-II-m-A-02863

Vila Mihail G. Sutzu

Str. Zambaccian Krikor 1

1899
1932

P+3E+M

S+P+2E+M
(15.80m)

sec. III - VI p. Chr.
Epoca romană

În subsolul oraşului antic Tomis şi la baza falezelor,
cu intrări la Plaja "Modern", Portul Tomis, Şcoala 2,
Tribunal, Edificiul roman cu mozaic şi Bd. Termele
Romane

7S+P+35E

P+3-4E

antic

Intersecţia str.Mircea cel Bătrân cu Dragoş-Vodă,
intersecţia Bd.Ferdinand cu str.Răscoala 1907, dea lungul Bd. Ferdinand până la Teatrul Fantasio, cu
prelungirea până la intersecţia Bd. Ferdinand cu str.
St.Mihăileanu şi în continuare până la Poarta 3 Port

REABILITAREA SI VALORIFICAREA

CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE
HCLM
P.U.D P+3-4E (la parter vor fi amenajate spatii
58 400
-2007
comerciale si birouri )

62

CT-I-m-A-02553.07

"Oraşul

Datare

Situl arheologic
Tomis"

-

EXTINDERE si SUPRAETAJARE LOCUINTA
HCLM
P.U.D
476 -2006
D+P+M pana la D+P+2E+M

Adresă
Peninsula Constanţa, între Bd. Ferdinand, faleza de
E a oraşului până la plaja Modern, Cazino, Poarta1,
port comercial, Bd. Marinarilor, str. Traian

CT-I-s-A-02553

D+P+2E

47

CONSTRUIRE IMOBIL D+P+2E+M - COMERT si
HCLM
bd. Tomis nr.41A, Constanta
61 272 -2008 P.U.D BIROURI

EXTINDERE IMOBIL S+P+1E si
HCLM
P.U.D TRANSFORMARE in SPATIU ALIMENTATIE
41 127-2006
PUBLICA

P+2E
D+P+5-6E

P.U.D

46

S+P+1-2E

S+P+1E+M
HCLM
25 -2006

45

platforma

5,72

AMENAJARE SI EXTINDERE IMOBIL EXISTENT
P+1E CU UN NIVEL pentru SPATII
HCLM
39 23 -2006 P.U.D COMERCIALE, in sensul schimbarii regimului de bd. Tomis nr.58, Constanta
inaltime de la P+2E la P+3E

40

HCLM
P.U.D CONSTRUIRE SEDIU ADMINISTRATIV D+P+4E
168-2004

18

140,00 mp

str. Traian intersecţie cu bd.
Marinarilor

P.U.D SPATIU COMERCIAL

P.U.D

34

907,77 mp 37,4 % 1,41

946,00 mp 21,0 % 0,21

D+P+3-4E

S+P+5E

SEDIUL ADMINSTRATIV AL "CAMEREI DE

8

850,00 mp 20,0 % 3,90

P, P+2E

S+P+2E

S+P+9E

450,00 mp 95,0 % 6,90

21.632 mp 17,4 % 0,22

AMENAJARE PARCARE AUTO PENTRU
HCLM
P.U.D
279 -2005
MASINILE PENITENCIARULUI

27
420,00 mp

Port Tomis, Constanta

Denumire

1

8

HCLM
32- 2005

Cod LMI 2010

Constanţa,

fosta
fosta

fosta

1913
Inc. sec. XX

înc. sec. XX

1913 - 1921

630

CT-III-m-B-02920

Statuia lui Mihai Eminescu

Faleza Cazino, în zona .Farului
Genovez.

631

CT-III-m-B-02921

Statuia "Arcaşul"

Elisabeta colţ cu str.Arhiepiscopiei

1961

Faleza Cazinoîn zona bd. Elisabeta colţ cu str.
Constantin Brâncoveanu

1959

Parapetul digului Portului “Tomis”

1965

63

str. Cristea Georgescu nr.9,
HCLM
P.U.D CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE D+P+3E
625 -2008
Constanta

682,00 mp 50,0 % 2,50

D+P+2-3E

632

CT-III-m-B-02922

Grupul statuar "Pescarii"

64

HCLM
P.U.Z CONSTRUIRE IMOBIL D+P+2E
714 -2008

str. Mircea cel Batran nr.23,
Constanta

226,50 mp 80,0 % 3,00

D+P+2-3E

633

CT-III-m-B-02923

Arta monumentală
navigaţia"

65

str. Ecaterina Varga nr.50,
HCLM
P.U.Z IMOBIL BIROU SI LOCUINTA D+P+2E+M partiala
734 -2008
Constanta

200,00 mp 48,0 % 2,42

D+P+2E+M

634

CT-III-m-A-02924

Statuia lui Anghel Saligny

Bd. Elisabeta colţ cu str.Ovidiu, deasupra Porţii nr.
1 Port Constanta

1957

66

HCLM
P.U.Z SUPRAETAJARE CU 1E+M
746 -2008

bd. Tomis nr.23, Constanta

154,00 mp 100 %

3,90

D+P+2E+M

635

CT-III-m-B-02925

Basorelief "Oameni cu tauri"

Bd. Elisabeta 1 Parcul Muzeului “Ion Jalea”

1964

67

HCLM
37 -2009

Piata Ovidiu nr.5, Constanta

103,59 mp 100 %

3,48

D+P+2E+M

636

CT-III-m-B-02926

Bustul lui Vasile Pârvan

Bd. Ferdinand
Măcelarilor”

638

CT-III-m-A-02928

68

HCLM
P.U.Z IMOBIL LOCUINTE D+P+5,6-7E
339 -2009

bd. Ferdinand nr.33-39,
Constanta

350,00 mp

7,43

D+P+7E

643

CT-III-m-A-02932

Statuia lui Ovidiu
Bustul lui Ion Bănescu

Piaţa Ovidiu
Bd. Tomis 51 Parcul Primăriei

"Marea

S+P+1E

P.U.Z

CONSOLIDARE SI MODERNIZARE IMOBIL
D+P+1-2E

85 %

şi

Parcul

arheologic

"Poarta

1957
1887
1910

EXPACO SRL
Sos. Nicolae Titulescu nr. 94 bl. 14-14A apt 177, Bucuresti, tel +40721201998 e-mail expaco@gmail.com

P. U. Z.
ACTUALIZARE P.U.Z. PENINSULĂ,
MUNICIPIUL CONSTANŢA
II. REGULAMENT DE URBANISM
TITLUL I –DISPOZIŢII GENERALE
1. ARIA DE APLICARE A REGULAMENTULUI
1.1.
Prezentul Regulament Local de Urbanism se aplică pe teritoriul delimitat anterior prin PUZ
Peninsulă Constanţa, aprobat prin HCLM nr. 416 / 21.11.2003, la care se adaugă o suprafață de cca 2,5
ha ce reprezintă o zonă de platformă betonată situată adiacent digului de nord, în prelungirea str.
Termele Romane, zonă ce nu a fost reglementată de nici una din documentațiile de urbanism din zona,
respectiv, PUZ Port Constanța și PUZ Peninsulă. Astfel, limitele zonei reglementate sunt: la nord
bd. Ferdinand, la est şi sud limita ţărmului (în dreptul plajei Modern şi promenadei de pe bd. Elisabeta)
cuprinzând şi incinta portului Tomis, la sud-vest baza versantului, iar la vest se închide pe strada care
urcă de la nivelul portului spre str. Traian până la intersecţia dintre bd. Ferdinand şi bd. I. G. Duca.
1.2.
Întrucat, pentru terenurile situate în actualul intravilan, orice lucrări de construire sunt
condiţionate de elaborarea şi aprobarea conform legii a unor Planuri Urbanistice Zonale, acestea vor ţine
seama de prevederile regulamentului PUG Constanța ce vor asigura atingerea obiectivelor strategice şi
urbanistice ale dezvoltării de ansamblu ale municipiului Constanţa.
2. ALTE PRESCRIPTII COMPLEMENTARECARE POT ACTIONA SIMULTAN CU REGULAMENTUL
2.1. CORELĂRI CU ALTE DOCUMENTAŢII
2.1.1. Prezenta propunere de Regulament Local de Urbanism preia prevederile Planului Urbanistic
General al Municipiului Constanţa, a cărui valabilitate a fost prelungită prin HCLM nr. 81/26.03.2013, cât
și a documentațiilor urbanistice (PUD, PUZ) aprobate în zonă ulterior aprobării PUZ-ului din 2003 și până
la data aprobării prezentului regulament.
Zonele aferente Planului Urbanistic General al Municipiului Constanța și Regulamentului Local de
Urbanism aferent:
ZRC - ZONA CENTRALA SI ALTE ZONE CU FUNCTIUNI COMPLEXE
ZRCP - ZONA CENTRALA SITUATA IN INTERIORUL PERIMETRULUI DE PROTECTIE A VALORILOR
DE PATRIMONIU
ZRCP 1 – Subzona centrala suprapusa peste nucleul istoric precizat
ZRCP 2 - Subzona centrala formata din insertii de cladiri realizate in ultimele decenii in interiorul
zonei protejate sau in zona de protectie a monumentelor.
ZRCA - ZONA CENTRALA SITUATA IN AFARA PERIMETRULUI DE PROTECTIE A VALORILOR DE
PATRIMONIU
ZRCA 3 - Subzona centrala cu cerinte speciale de configurare cauzate de relaţia cu elementul
natural
ZRE - ZONA ECHIPAMENTELOR PUBLICE DISPERSATE LA NIVEL DE CARTIER SI COMPLEX
REZIDENTIAL
R1
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ZRE 3 - SUBZONA ECHIPAMENTELOR PUBLICE LA NIVEL DE CARTIER SI COMPLEX
REZIDENTIAL PROPUSE, IN ZONE PROTEJATE.
ZRL - ZONA DE LOCUIT
ZRL 2 - ZONA LOCUINTELOR INDIVIDUALE cu regim de inaltime de maxim P+2;
ZRL 2b - locuinte individuale cu maxim P+2 niveluri situate in interiorul perimetrelor de
protectie:
ZRL 4 - SUBZONA LOCUINTELOR COLECTIVE CU MAXIM P+ 7 NIVELURI, SITUATE IN
ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENTIALE
ZRL 5 - SUBZONA LOCUINTELOR COLECTIVE INALTE, CU MAI MULT DE P+7 NIVELURI,
SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENTIALE
ZRA - ZONA DE ACTIVITATI PRODUCTIVE SI DE SERVICII
ZRA 5 – ZONA PORTULUI MARITIM
ZRA 5b – Subzona portului vechi cuprinzand si activitati de interes urban
ZRB - ZONA ACTIVITATILOR BALNEARE, TURISTICE SI DE AGREMENT
ZRB 3 – SUBZONA DE PLAJA
ZRV - ZONA SPATIILOR VERZI
ZRV 1 - SPATII VERZI PUBLICE CU ACCES NELIMITAT :
ZRV 1a - Parcuri, gradini publice orasenesti si de cartier, scuaruri si fasii plantate publice;
ZRV 2 - SPATII VERZI PENTRU AGREMENT:
ZRV 2a - Baze de agrement, parcuri de distractii;
2.1.2. Prezentul regulament preia acele prevederi din regulamentele anterioare, ale căror efecte sunt
imprimate în configuraţia cadrului construit actual al oraşului şi care îşi păstrează şi în prezent
valabilitatea prin comparaţie cu regulamentele actuale din diferite alte mari oraşe europene.
2.2. CONDIŢII DE APLICARE
2.2.1. Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile Regulamentului General de Urbanism şi le
detaliază.
2.2.2. Prezentul regulament are un caracter obligatoriu. Prevederile prezentului regulament stau la baza
eliberării Certificatului de urbanism şi a Autorizaţiei de construire pentru orice parcelă situată în limita de
studiu a PUZ Peninsulă Constanţa.
2.2.3. Se introduc interdicţii temporare de construire pentru toate terenurile care prezintă vestigii
arheologice (cunoscute sau descoperite în timpul operaţiunilor de construire) până la întocmirea
proiectelor de punere în valoare a acestora sau până la descărcarea de sarcină arheologică a
respectivelor terenuri.
2.2.4. Se introduc interdicţii definitive de construire în zonele în care se prevăd spaţii verzi de interes
public, fâşii verzi de protecţie a infrastructurii tehnice (zonele de versant din vecinatatea Edificiului cu
mozaic si Cazinoului din Constanta).
2.2.5. Se interzice construirea altor constructii în zona de plajă în afara celor permise conform legii,
conform prezentului regulament și conform prevederilor regulamentului aferent PUZ - Plaja aprobat prin
HCLM 122/24.05.2013.
2.2.6. Se introduc interdicţii definitive de construire în zonele în care se prevede realizarea de artere noi
de circulaţie (zona tunelului care va realiza relaţia dintre zona Portului Tomis cu str. Termele Romane
care, la rândul său, face legătura cu restul oraşului și lărgirea / modernizarea / prelungirea circulației
existente de-a lungul malului Mării Negre).
2.2.7. Orice intervenţie asupra unor monumente istorice ori în zona istorică protejată (zona istorică
protejată corespunzătoare unui monument – planșele U-6.1 - U-6.39 sau zona istorică protejată definită
R2
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conform studiu istoric - zona protejata 1 – planșa U-6 – bd. Regina Elisabeta, str.Ovidiu, Piața Ovidiu,
str. Vasile Canarache, bd. Tomis, str. Rascoala din 1907, bd. Ferdinand, str. Mihail Kogălniceanu, Str.
Ecaterina Varga, str. Vasile Alecsandri, zona de cornișă a versantului între str. Aristide Karatzali și str.
Orientului, str. Revoluției din 1989, str. 9 Mai, str. Arhiepiscopiei, str. Dr. Ioan Cantacuzino) necesită
avize de specialitate conform Legii 422/2001, în vederea autorizării fiind necesare justificări
suplimentare prin desfăşurări, fotomontaje, machete pentru orice intervenţie asupra clădirilor declarate
monumente istorice şi de arhitectură ca şi pentru amplasarea unor noi clădiri ori realizarea unor
amenajări exterioare sau pentru demolarea unor construcţii parazitare; toate acestea vor fi ilustrate în
relaţie cu monumentele istorice şi de arhitectură existente în imediata vecinătate şi în zona de covizibilitate.
2.2.8. În toate unităţile teritoriale de referinţă ale prezentului regulament se va ţine seama de
condiţionările precizate în studiul geotehnic. Pentru construcţiile situate în zonele care au condiţii de
fundare dificile şi / sau prezintă risc de alunecare a terenului vor fi solicitate prin Certificatul de urbanism
studii geotehnice care să stabilească riscurile de alunecare, măsurile tehnice de fundare (pentru
interventii noi, amenajari sau demolari).
2.3. DEROGĂRI DE LA PREVEDERILE REGULAMENTULUI
2.3.1. Prin derogare se înţelege modificarea condiţiilor de construire: funcţiuni admise, regim de
construire, înălţime maximă admisă, distanţe minime faţă de limitele parcelei, POT, CUT.
2.3.2. Derogări de la prevederile prezentului regulament sunt admise numai în următoarele situaţii:
- condiţii dificile de fundare probate prin concluziile studiului geotehnic;
- dimensiuni sau forme ale parcelei care nu se înscriu în prevederile regulamentului;
- obiective cu destinaţii semnificative pentru municipiul Constanţa sau care sunt propuse pe
amplasamente reprezentative în configuraţia urbană locală;
2.3.3. Modalităţile de autorizare în cazul derogărilor sunt, conform Legii nr. 350/2001, cu modificările și
completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, următoarele:
- modificări ale distanţelor faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei sunt posibile pe baza
avizului CTATU, susţinut de ilustrare de arhitectură;
- modificări ale funcțiunii, POT şi/sau CUT și ale înălţimii maxime admise, precum și ale distanţelor faţă
de aliniament sunt posibile pe baza modificării planului urbanistic zonal în integralitatea sa, din inițiativa și
cu finanțarea autorității administrației publice locale.
3. DIVIZAREA IN UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA (UTR)
3.1. Definirea unei anumite unităţi teritoriale de referinţă este determinată de trei parametri:
(1)
funcţiunile dominante admise cu sau fără condiţionări;
(2)
regimul de construire;
(3)
înălţimea maximă admisă.
Schimbarea unuia dintre cei trei parametri conduce la modificarea prevederilor regulamentului şi deci,
este necesară încadrarea terenului în altă categorie de UTR.
3.2. Pentru toate unităţile teritoriale de referinţă se mai adaugă două criterii de diferenţiere a prevederilor
regulamentului:
(1) situarea în interiorul sau în exteriorul zonei protejate din considerente istorice şi arhitectural urbanistice;
(2) situarea într-o condiţie particulară de zonă protejată - zona istorică protejată definit conform
studiului istoric.
3.3. Regulamentul este alcătuit pentru următoarele zone si subzone:
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ZONA PENINSULA CONSTANŢA
C – Funcţiuni specifice zonei centrale
CE – Instituţii publice, echipamente publice din reţeaua de învăţământ, echipamente publice
culturale
CR – Clădiri de cult
CS – Zona comercială şi de servicii
CSV – Zona comercială şi de servicii situata pe versant
P – Zona de port şi plajă
PJ – Zona de plajă şi dotări aferente
PP – Zona platformei portuare
PP1 – platforma portuară est
PP2 – platforma portuară sud
PP3 – platforma portuară vest
PA – Zona terenurilor aflate permanent sub apă
V – Zona spaţiilor verzi publice
V – spaţii verzi publice amenajate (parcuri), scuaruri urbane şi plantaţii de aliniament
Vp – zona de portectie - zona arheologică amenajată peisager
L – Zona de locuit
L – locuinţe individuale şi locuinţe colective mici pe lot, locuinţe colective, alte funcţiuni
complementare
LCE – locuinţe colective existente
TDS – Terenuri cu destinaţie specialã – MApN, MAI
SP – Zona spaţiilor publice
SPS – spații publice tip scuar urban
SPI – spații publice de incintă (tip curte interioară)
3.4. Structura regulamentului de urbanism pentru fiecare capitol de zonă funcţională conţine următoarele
secţiuni şi articole:
DISPOZITII APLICABILE IN ZONA: unitatea de referință și caracterul acesteia
NATURA OCUPARII SI UTILIZARII TERENULUI
1. Ocuparea și utilizarea terenului (construcții existente protejate, construcții existente
neprotejate, spații neconstruite protejate)
2. Tipuri admise de ocupare și utilizare
3. Tipuri interzise de ocupare și utilizare
4. Condiționări diverse (vestigii arheologice probabile) și protecții față de poluare și alte riscuri
CONDITII DE OCUPARE A TERENULUI
1. Caracteristici ale parcelelor (formă, mărime, dimensiuni, declivități)
2. Implantarea construcțiilor în raport cu căile de circulație
3. Implantarea construcțiilor în raport cu limitele separatoare ale parcelelor
4. Implantarea construcțiilor unele în raport cu altele pe aceeași parcelă
5. POT maxim admis
6. Inălțimea construcțiilor
7. Aspectul exterior al clădirilor
8. Accese și circulații
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9. Staționări și pavaje
10. Echipare cu rețele tehnico-edilitare
11. Spații libere și spații plantate
12. Spații amenajate cu rolul de a proteja, a securiza, a izola sau a racorda zona sau subzona față
de vecinătăți agresive.
POSIBILITATI MAXIME DE UTILIZARE A TERENULUI
1. CUT maxim admis
2. Condiții de depășire a CUT
4. CONDIŢII DE CONSTRUIBILITATE A PARCELELOR
4.1. Executarea de noi parcelări este codiționată de elaborarea unui plan urbanistic de detaliu, atunci
când prin parcelare se modifică accesul carosabil și/sau pietonal la lot și atunci când se propun artere
carosabile noi, conform prevederilor atr. 32, alin (5), lit. b) din Legea 350/2001 privind amenajarea
teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.
4.2. Pentru parcelările existente, executate anterior aprobării prezentului regulament, autorizarea
executării construcţiilor noi se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la normele
de igienă şi de protecţie împotriva incendiilor. – extras din prevederile “Ghidului cuprinzând precizări,
detalieri şi exemplificări pentru elaborarea şi aprobarea regulamentului local de urbanism de către
consiliile locale”, emis în 1997, de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.
De asemenea, se pot autoriza lucrări de consolidare și supraetajare a clădirilor cu respectarea POT și
CUT maxim admise, precum și a regimului de înălțime maxim aprobat prin prezentul regulament.
5. OBSERVAŢII
5.1. Prevederile regulamentului au fost adaptate situaţiei actuale în care au apărut doar sporadic sau
încă întârzie să îşi facă simţită prezenţa noi tipuri de grupări de funcţiuni, motiv pentru care există un grad
ridicat de flexibilitate pentru a permite dezvoltarea acestora.
5.2. Totodată regulamentul ţine seama de viitoarele condiţionări pe care este probabil să le impună
completarea legislaţiei în domeniu - Legea Urbanismului, Legea Protecţiei Ansamblurilor, Monumentelor
şi Siturilor Istorice, etc.

TITLUL II –

PRESCRIPŢII SPECIFICE PE ZONE, SUBZONE SI UNITATI
TERITORIALE DE REFERINTA

• Regulamentul favorizează ridicarea prestigiului şi atractivităţii acestei zone, prin creşterea coerenţei
cadrului construit şi prin diversificarea selectivă a funcţiunilor.
• Prin prevederile regulamentului se urmăreşte revitalizarea acestei zone cu întărirea caracterului
specific de polarizare de activităţi terţiare, într-un cadru natural și arhitectural-urbanistic unitar.
• Regulamentul favorizează menţinerea valorilor de patrimoniu cultural existente în zonă. În interiorul
zonelor istorice protejate aceste prevederi se vor corobora cu cele din studiul istoric de fundamentare a
PUZ. Orice intervenţie în zona protejată marcată pe plan necesită avize de specialitate conform Legii
422/2001.
• Prin regulament se accentuează caracterul mixt al zonei, precum şi reprezentativitatea contemporană
prin respectarea reperelor de continuitate şi de diversitate a culturii urbane locale.
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Pentru documentația de autorizatie vor fi solicitate detalieri care să includă partiul de arhitectură şi un
studiu de însorire care să demonstreze fezabilitatea soluţiei, respectarea normelor minimale de însorire,
faptul că nu sunt incomodate vecinătăţile şi că sunt respectate celelalte prevederi regulamentare,
desfăşurări de front, fotomontaje, eventual machete pentru orice intervenţie asupra clădirilor existente ca
şi pentru amplasarea unor noi clădiri ori realizarea unor amenajări exterioare sau pentru demolarea unor
construcţii parazitare.
• Pentru intervenţii în spaţiul public (mobilier urban, pavimente, vegetaţie, etc.), neincluse în acest
regulament, se vor întocmi proiecte pe zonele corespunzatoare ce vor fi avizate de Comisia Tehnică de
Amenajare a Teritoriului si Urbanism.

C
– FUNCŢIUNI SPECIFICE ZONEI CENTRALE –

DISPOZITII APLICABILE IN ZONA
Este zona care conferă specificul funcţional al Peninsulei, prin dezvoltarea ei urmărindu-se valorificarea
potenţialului oraşului vechi şi integrarea cu actualul centru comercial şi cultural al municipiului. Zona
cuprinde instituţii şi echipamente publice, funcţiuni comerciale şi de servicii, clădiri de cult şi alte funcţiuni
aparţinând cultelor religioase.
Zona cuprinde următoarele unităţi teritoriale de referinţă:
CE – Instituţii publice, echipamente publice din reţeaua de învăţământ public, echipamente
publice culturale
CR – Clădiri de cult
CS – Zona comercială şi de servicii
CSV – Zona comercială şi de servicii situata pe versant
CE - Din cadrul subzonei instituţiilor şi echipamentelor publice fac parte instituţiile publice de
importanţă supramunicipală şi municipală, echpamentele din reţeaua de învăţământ public, instituţiile şi
echipamentele publice culturale (teatre, muzee, etc). Clădirile cuprinse în această subzonă funcţională
aparţin în general domeniului public, schimbările de funcţiune şi / sau proprietate putându-se realiza
numai în condiţiile legii.
CR - Subzona clădirilor de cult cuprinde o serie de lăcaşuri aparţinând comunităţilor etnico-religioase
care au locuit / locuiesc în Peninsulă (biserici, sinagogi, moschei), precum şi alte clădiri în proprietatea
cultelor respective (case parohiale, etc.).
CS - În cadrul subzonei cu funcţiuni comerciale şi de servicii se va urmări realizarea unei cât mai
mari diversificări şi specializări a serviciilor oferite şi recuperarea activităţilor tradiţionale. Aici este inclusă
şi zona amplasată între portul turistic și zona istorică a peninsulei; această zonă se caracterizeaza printrun teren în pantă și condiții dificile de fundare. O atenţie deosebită va trebui acordată calităţii serviciilor
oferite pentru realizarea unui standard ridicat al zonei care să crească atractivitatea acesteia.
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CSV - Subzona comercială si de servicii situata pe versant este amplasata intre portul turistic si zona
istorica a peninsulei; aceasta zona se caracterizeaza printr-un teren in panta si conditii dificile de fundare.
Vor fi doua registre diferite: in CSV1 vor fi constructii in regim insiruit sau cuplat si in CSV2 vor fi
constructii in regim izolat. Autorizarea in aceasta zona pentru obiective de interes public, cladiri cu acces
public si locuinte colective se va face doar in baza unor Planuri Urbanistice de Detaliu, pentru a stabili
retragerile, regimul de inaltime si conformarii volumetrice, detaliile de organizare circulaţiilor carosabile,
pietonale, parcaje, a tipurilor de spatii verzi si plantaţii, a elementelor de mobilier urban.
Vor fi respectaţi indicatorii urbanistici regim de inaltime, POTsi CUT marcati pe plan pentru fiecare unitate
teritorială de referinţă.
Imobilele cu valoare de monument nu vor prelua indicatorii urbanistici corespunzatori U.T.R.urilor in care se incadreaza.
Pentru aceste imobile se pastreaza P.O.T., C.U.T. si H existente si sunt permise:

- modificari interioare, lucrari de restaurare, consolidare, case sa nu modifice anvelopanta cladirii;
- crestere P.O.T. existent cu 5% pentru mici extinderi, S=15-25mp, pentru realizarea unor dotari anexe;
- amenajari ale subsolurilor si podurilor cu crestere corespunzatare C.U.T., pana la C.U.T. maxim = 4.0

NATURA OCUPARII SI UTILIZARII TERENULUI
1. OCUPAREA SI UTILIZAREA TERENULUI (CONSTRUCTII EXISTENTE PROTEJATE,
CONSTRUCTII EXISTENTE NEPROTEJATE, SPATII NECONSTRUITE PROTEJATE)
Conform Listei Monumentelor Istorice 2004 zona reprezintă Situl urban "Zona peninsulară
Constanţa", nr. 492 CT-II-s-B-02832, cuprins între Faleza Cazino, Poarta 1, Faleza Port Tomis, Faleza
plaja Modern, bd. Ferdinand până la str. Atelierelor, str. Traian, bd. Marinarilor.
2. TIPURI ADMISE DE OCUPARE SI UTILIZARE
UTILIZĂRI ADMISE
CE - În această subzonă este indicată menţinerea actualelor utilizări publice ale clădirilor, mai ales în
cazurile în care se păstrează până în prezent destinaţia iniţială a clădirilor; se admit conversii
funcţionale în condiţiile respectării prevederilor legale1.
Sunt admise următoarele funcţiuni:
- instituții administrative de importanţă supramunicipală şi municipală
- echipamente publice pentru învăţământ: grădiniţe, şcoli primare şi gimnaziale, licee, şcoli postliceale
şi profesionale, instituţii de învăţământ superior din reţeaua de învăţământ public, precum și
construcții anexă – săli de sport, terenuri de joacă şi de sport, ateliere şi laboratoare aferente
instituţiilor de învăţământ, spații depozitare materiale didactice
- echpamente publice culturale: spații de expunere, muzee, case memoriale, biblioteci, teatre,
cinematografe, case de cultură, centre şi complexe culturale şi sportive.
CR

- Funcţiuni admise lăcaşuri de cult (biserici, sinagogi, moschei), case parohiale, centre comunitare
(pot cuprinde săli de reuniune / polivalente, cantină, spaţii de cazare temporară, birouri
administraţie, bibliotecă, şcoală / grădiniţă parohială), mic comerţ specific.

CS

Sunt admise următoarele funcţiuni:

1

Legea 213 / 1998 privind Proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.
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-

-

servicii comerciale adecvate zonei centrale şi protejate, cu atractivitate ridicată pentru public şi din
punct de vedere turistic,
alimentaţie publică (restaurante, cafenele, ceainării, cofetării etc.),
servicii turistice de informare / rezervare, agenţii turistice, unităţi de cazare (hoteluri, pensiuni);
echipamente publice de importanţă locală şi municipală (cabinete medicale, centre de înfrumusețare,
farmacii, cabinete notariale și de avocatură, birouri de arhitectură și amenajări interioare etc.);
locuire şi funcţiuni complementare;
servicii financiar-bancare, de asigurări, servicii de consultanţă, alte servicii profesionale (edituri,
media, agenţii etc.),
sedii de firme, fundații, reprezentanțe ale companiilor multinaționale;
amenajări pentru odihnă cuprinzând elemente de mobilier urban şi iluminat public şi decorativ,
amenajări pentru punerea în valoare a vestigiilor arheologice cuprinzând circulaţii pietonale, panouri
informative, obiecte de iluminat, loisir urban;
parcaje, garaje

CSV Sunt admise următoarele funcţiuni:
- servicii comerciale adecvate zonei centrale şi protejate, cu atractivitate ridicată pentru public şi din
punct de vedere turistic;
- alimentaţie publică (restaurante, cafenele, ceainării, cofetării etc.);
- servicii turistice – informare / rezervare, agenţii turistice, unităţi de cazare (hoteluri, pensiuni);
- loisir urban;
- echipamente publice de importanţă locală şi municipală;
- locuire şi funcţiuni complementare;
- servicii financiar-bancare, de asigurări, servicii de consultanţă, alte servicii profesionale (edituri,
media, agenţii etc.); sedii de firme;
- parcajele la sol cu conditia sa fie plantate cu un arbore la fiecare 3 locuri de parcare;
În toate subzonele zonei centrale se admite utilizarea curţilor construcţiilor pentru funcţiuni cu caracter
public.
UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
CE - sunt admise conversiile funcţionale ale unor spaţii existente sau construirea unor spaţii noi pentru
activităţi complementare funcţiunilor principale după cum urmează:
- cabinete medicale, mic comerţ zilnic în suprafaţă de maxim 60 mp, ambele cu circuit închis
pentru elevi şi personalul didactic (în cazul unitatilor de învățământ), ori pentru funcționari și
personal (în cazul instituțiilor);
- spații pentru funcțiuni conexe echipamentului cultural: alimentație publică, comerţ specializat în
suprafaţă de maxim 60 mp, cu condiția ca aceste funcțiuni să nu aducă prejudicii de imagine sau
funcționale activității principale și să pună în valoare cadrul natural în care sunt amplasate.
CR

- diverse activităţi comerciale sau productive manufacturiere de mici dimensiuni, cu scopul sprijinirii
parohiei / confesiunii sau activităţilor sociale desfăşurate de acestea în condiţiile respectării
compatibilităţii funcţionale şi de aspect cu zona în care se încadrează; în cazul amplasării în
vecinătatea monumentelor istorice se va obţine avizul de specialitate conform Legii 422/2001.

CS

- se admite reconversia funcţională a locuinţelor existente dacă acestea sunt înlocuite cu funcţiuni
cu acces public sau dacă se păstrează funcţiunea de locuire într-o pondere de minim 30% din
totalul ariei construite desfăşurate; se admite refuncţionalizarea locuinţelor pentru includerea în
partiul acestora a spaţiilor necesare pentru profesiuni liberale;
- în cadrul zonei CS situată la intersecţia str. Mircea cel Bătrîn cu str. Sulmona - se admite
amplasarea unei stații de alimentare cu carburanți, inclusiv GPL sau prize de curent pentru maşini
electrice, cu activități conexe amenajate în spații închise (spălătorie auto automatizată, echilibrare
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roți), cu avizul favorabil al unității teritoriale de pompieri, având în vedere faptul că în zona
peninsulară acest sector de servicii nu este deloc reprezentat.
- se recomandă admiterea funcţiunilor care nu permit accesul liber al publicului în clădire la nivelul
parterului doar în următoarele condiţii: frontul aferent clădirii în cauză nu depăşeşte o treime din
latura respectivă a insulei din care face parte şi nu se învecinează mai mult de două astfel de
clădiri;
- sunt admise activităţi productive manufacturiere de lux, cu ateliere deschise accesului public,
atractive din punct de vedere turistic, care nu poluează şi nu generează fluxuri importante de
persoane şi transport (transport greu sau mai mult de 5 autovehicule mici de transport pe zi);
- sunt admise activităţi productive organizate în cadrul unor micro-întreprinderi (maxim 10 angajaţi),
care nu poluează şi nu generează fluxuri importante de persoane şi transport (transport greu sau
mai mult de 5 autovehicule mici de transport pe zi).
3.TIPURI INTERZISE DE OCUPARE SI UTILIZARE
C
- se interzic următoarele utilizări:
- orice funcţiuni incompatibile cu statutul de zonă centrală şi de zonă istorică protejată;
- activităţi de orice tip care sunt poluante, prezintă risc tehnologic sau incomodează prin
traficul generat;
- activităţi productive de orice alt tip decât cele specificate în Articolul 2.
- activităţi productive care utilizează pentru depozitare terenuri vizibile din circulaţiile publice sau din
instituţiile publice;
- construcţii noi cu funcţiunea de spital;
- depozitare şi vânzare en-gros;
- depozitarea de substanţe inflamabile sau toxice;
- depozitări de materiale refolosibile;
- platforme de precolectare a deşeurilor urbane vizibile din spațiile publice și din pietonalele majore;
- construcţii provizorii de orice natură;
- orice lucrări care diminuează spaţiile publice plantate;
- orice lucrări care modifică traseele protejate ale străzilor; în zonele în care se propune închiderea
unor străzi / porţiuni de străzi pentru circulaţia auto, amenajările propuse vor evidenţia obligatoriu traseul
iniţial al străzilor protejate;
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe
parcelele adiacente sau care împiedică scurgerea corectă, evacuarea şi colectarea apelor meteorice.

CONDITII DE OCUPARE A TERENULUI
1. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (FORMA, MARIME, DIMENSIUNI, DECLIVITATI)
C

- în cadrul Zonei I de protecţie istorică (marcată pe plan) este obligatorie conservarea
parcelarului şi aliniamentului istorice sau reconstituirea acestora pe terenurile virane sau
ocupate de construcţii provizorii; trasarea unui parcelar diferit de cel istoric pe terenurile virane sau
ocupate de construcţii provizorii este posibilă dacă din această trasare rezultă fronturi orientate
spre spaţiile publice care respectă tipurile de front istoric specific insulei din care fac parte noile
parcelări;
- executarea de noi parcelări este codiționată de elaborarea unui plan urbanistic de detaliu, atunci
când prin parcelare se modifică accesul carosabil și/sau pietonal la lot și atunci când se propun
artere carosabile noi, conform prevederilor atr. 32, alin (5), lit. b) din Legea 350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

CS - autorizarea în aceste zone pentru obiective situate de-a lungul arterelor majore de circulaţie, se va
face doar în baza unor Planuri Urbanistice de Detaliu elaborate și aprobate potrivit legii.
CSV - autorizarea în aceste zone se va face doar în baza unor Planuri Urbanistice de Detaliu elaborate și
aprobate potrivit legii.
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2. IMPLANTAREA CONSTRUCTIILOR IN RAPORT CU CIRCULATIILE CAROSABILE
C

- vor fi respectate retragerile de la aliniament marcate pe plan pentru fiecare unitate teritorială de
referinţă.
În cadrul Zonei I de protecție istorică retragerile de la aliniament sunt determinate de fondul construit
existent. În cadrul acestei zone în general clădirile sunt construite la limita de proprietate dinspre
stradă.
- în cazul amplasării unor echipamente publice sau lăcaşuri de cult care necesită retrageri de la
aliniament mai mari decât cele marcate pe plan, acestea se pot autoriza cu condiţia să nu lase
vizibile calcane ale clădirilor situate pe parcelele vecine;
- pentru zona CS liberă de construcţii situată în vecinătatea Muzeului de Istorie, aliniamentul
construcţiilor va respecta retagerile impuse în planşa detaliu pentru Piaţa Ovidiu.
- pentru loturile situate pe versant, cu acces din partea inferioară a taluzului, retragerea minimă de la
aliniament va fi de 6,00 m pentru a permite amenajarea unor spații de acces, copertine de protecție,
terase acoperite; fac excepţie unităţile comerciale şi de alimentaţie publică care pot fi amplasate pe
aliniament.
3. IMPLANTAREA CONSTRUCTIILOR IN RAPORT CU LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE
ALE PARCELELOR

C - va fi respectată limita suprafeţei construibile marcată pe plan; în lipsa marcajului, limita suprafeţei
construibile va fi determinată de retragerile menţionate în continuare;
- în cazul regimului de construire continuu clădirile noi se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate
dispuse pe limitele de proprietate până la o distanţă de maxim 15 m de la aliniament;
- în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având
calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita
laterală a parcelei şi având ferestre pe faţada laterală, noua clădire se va alipi de calcanul existent,
iar faţă de limita opusă a parcelei se va retrage obligatoriu la o distanţă egală cu jumătate din
înălţimea la cornişă, dar nu mai puţin decât distanțele specificate în Codul Civil, respectiv: 2 m în
cazul în care spre limita laterală are ferestre și 0,60 m dacă are calcan;
- se admite derogarea de la această regulă în cazul parcelelor cu fronturi mai mici de 7 m sau dacă
regimul preponderent de construire pentru insula respectivă este înşiruit;
- în cazul în care parcela se învecinează cu clădiri retrase faţă de limitele laterale ale parcelei, noua
clădire de va retrage obligatoriu faţă de ambele limite laterale ale parcelei la o distanţă egală cu
jumătate din înălţimea la cornişă dar nu mai puţin decât distanțele specificate în Codul Civil,
respectiv: 2 m în cazul în care spre limita laterală are ferestre și 0,60 m dacă are calcan;
- distanţa dintre clădirea unei biserici ortodoxe şi limitele laterale şi posterioară ale parcelei va fi de
minim 6,00 m, în vederea asigurării spaţiului necesar desfăşurării ritualurilor specifice cultului
ortodox;
- clădirile vor fi retrase faţă de limita posterioară a parcelei la o distanţă egală cu jumătate din
înălţimea la cornişă dar nu mai puţin de 2 m;
- în cazul regimului de construire continuu clădirile pot fi construite pe limita posterioară a parcelei în
condiţiile realizării unor curţi interioare care să respecte următoarele prevederi:
- curţile vor avea o suprafaţă de minim 18% din suprafaţa parcelei pentru construcţiile cu maxim
2 niveluri dar nu mai puţin de 30 mp şi o lăţime minimă de 4,00 m;
- curţile vor avea o suprafaţă de minim 22% din suprafaţa parcelei pentru construcţiile cu maxim
3-4 niveluri dar nu mai puţin de 30 mp şi o lăţime minimă de 6,00 m;
- se admite reducerea suprafeţelor curţilor interioare la 2/3 din suprafaţa reglementată în cazul
parcelelor de colţ cu suprafaţa de maxim 600 mp, având un unghi de maxim 100, precum şi
pentru parcelele cu adâncimi sub 12,00 m.
4. IMPLANTAREA CONSTRUCTIILOR UNELE IN RAPORT CU ALTELE PE ACEEASI PARCELA
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C - clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu media înălţimii fronturilor opuse; această distanţă se
poate reduce la jumătate din înălţime între faţadele fără ferestre sau cu ferestre care nu asigură
luminarea unor încăperi de locuit sau pentru alte activităţi ce necesită lumină naturală.
- se admit derogări în baza unor studii de specialitate (studiu de însorire verificat la cerinţa «C» igienă, sănătate mediu, avizul Direcției de sănătate publică, etc.) care să ateste asigurarea condițiilor
minime de însorire prevăzute de legislația specifică.
5. POT MAXIM ADMIS - conform valorilor înscrise în planul de reglementări pentru fiecare zona de
reglementare.
CE
CR
CS
CSV

POT maxim = 50%
POT maxim = 50%
POT maxim = 60 – 90 %
P - POT=60%
P+2E - POT=40%
P+6E - POT=20%

Notă:
- în toate cazurile în care POT existent / POT istoric este mai mare decât cel prevazut în prezentul
regulament, se poate menține POT existent / POT istoric, conform cadastrului, situație în care se pot
autoriza lucrări de supraetajare și/sau schimbarea funcțiunii dacă sunt respectate celelalte condiții din
prezentul regulament referitoare la regimul de înălțime, CUT și utilizări admise. Astfel, valoarea existentă
a POT se menține până la desființarea clădirilor existente și edificarea unora noi, care vor respecta noile
valori maxime propuse;
6. INALTIMEA CONSTRUCTIILOR - conform valorilor înscrise în planul de reglementări pentru fiecare
zona de reglementare.
C - înălţimea maximă admisibilă în planul faţadei nu va depăşi înălţimea maximă a insulei respective;
- în cazul fronturilor continue, atunci când noua construcţie depăşeşte ca înălţime o construcţie
alăturată viabilă, este recomandat ca volumul care se înalţă peste calcanul existent să fie retras de la
limita de proprietate cu minim 2 m, pentru a fi tratat ca faţadă laterală, ori să fie tratat coloristic astfel
încât să se diminueze impactul vizual negativ;
- pentru construcţiile cuplate la calcanul unei clădiri existente viabile este obligatorie preluarea
“conturului” calcanului acesteia în zona vizibilă din domeniul public;
- în punctele recomandabile (intersecţii, planuri de închidere a unor perspective locale) se pot propune
înălţimi mai mari cu un nivel, în planul faţadei sau retras, justificate prin studii de volumetrie;
- în cazul clădirilor protejate va fi conservat regimul actual de înălţime, dacă proiectul de restaurare
(bazat pe un studiu istoric) nu prevede altfel;
- va fi respectat tipul de aliniere la cornişă specific fiecărei insule;
- cu excepţia clădirilor protejate, înălţimea acoperişului deasupra cornişei principale sau a streşinii nu va
depăşi gabaritul determinat de un cerc cu raza de 4,00 m şi cu centrul situat în planul orizontal al
cornişei / streşinii.
CE
CR
CS
CSV

înălțimea maximă admisă a clădirilor variază între P+1E - P+4E
înălțimea maximă admisă a clădirilor – P înalt – conform normelor specifice fiecărui cult
înălțimea maximă admisă a clădirilor variază între P – P+10E
înălțimea maximă admisă a clădirilor, de la cota superioara versant, variază între:
P - POT=60%
P+2E - POT=40%
P+6E - POT=20%
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- în cazul dispunerii construcţiilor perpendicular pe curbele de nivel, înălţimea maximă este calculată de
la limita superioară a fiecărei curbe majore de nivel, considerând distanţa între curbele de nivel de maxim
10,00 m şi diferenţa de nivel succesivă de minim 3,00 m.

7. ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR
C

- orice intervenţie asupra monumentelor de arhitectură (clasate sau în curs de clasare) se va putea
realiza numai în condiţiile legii;
- în cadrul Zonei I de protecţie istorică este obligatoriu ca toate intervenţiile noi:
- să nu afecteze prezenţa valorilor de identitate culturală,
- să respecte caracteristicile elevaţiilor istorice (conform studiului istoric),
- să păstreze tipurile istorice de acoperire a clădirilor;
- în cadrul Zonei I de protecţie istorică este interzisă, în cazul intervenţiilor noi:
- utilizarea altor culori ale finisajelor decât cele existente în fondul construit tradiţional,
- utilizarea „faţadelor cortină”;
- aspectul clădirilor va ţine seama de caracterul general al zonei şi de arhitectura clădirilor din
vecinătate cu care se află în relaţii de covizibilitate;
- se va asigura o tratare similară a tuturor faţadelor aceleeaşi clădiri;
- se interzice realizarea calcanelor vizibile din circulaţiile publice, iar dacă acest lucru nu poate fi
evitat, calcanul va fi tratat cromatic, în acord cu imobilele valoroase cu care se află în relație de
covizibilitate, pentru diminuarea impactului vizual negativ;
- se recomandă utilizarea tipului dominant de acoperire al clădirilor pentru insula în care se
integrează noile intervenţii – şarpantă cu pantă mică şi învelitoare din olane sau şarpantă cu rupere
de pantă (adăpostind mansarde) şi învelitoare din tablă;
- în cazul acoperirii în terasă acesta poate fi circulabilă, amenajată cu pergole şi înverzită;
- se interzice folosirea azbocimentului pentru acoperirea clădirilor;
- proiectarea faţadelor noilor construcţii va ţine cont de funcțiunile adăpostite, de principalele
caracteristici ale faţadelor învecinate şi va prelua traseele şi registrele majore ale cadrului natural
în care este amplasat imobilul; se interzic faţadele care aduc prin materiale, culoare sau volumetrie
o notă discordantă cu fondul construit valoros existent;
- anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectură cu clădirea
principală;
- în cazul conversiei parterului clădirilor în spaţii comerciale, vitrinele de expunere se vor limita strict
la conturul anterior al ferestrelor;
- se interzice finisarea diferită a parterului comercial al clădirilor cu două sau mai multe niveluri;
- pentru autorizarea firmelor sau reclamelor pe fațadă se vor respecta prevederile HCLM nr.
260/11.11.2010, privind aprobarea Regulamentului de signalistică și publicitate la nivelul
Municipiului Constanța, secțiunea dedicată zonelor construite protejate;
- în cazul clădirilor construite pe aliniament ferestrele încăperilor de la parter vor avea deschiderea
înspre interiorul clădirii, iar grilajele de protecţie împotriva intruziunilor nu vor depăşi linia
aliniamentului;
- în cazul clădirilor construite pe aliniament este interzisă dispunerea la nivelul parterului a treptelor,
băncilor sau altor elemente în relief cu următoarele excepţii:
- în cazul trotuarelor de peste 3,00 m sau a străzilor închise circulaţiei auto, se admit rezalitări
de maxim 0,30 m (ancadramente, pilaştri, socluri, burlane, jardiniere etc.),
- în cazul trotuarelor de 1,50 – 3,00 m, se admit rezalitări de maxim 0,16 m (ancadramente,
socluri, burlane, pilaştri etc.),
- în cazul trotuarelor sub 1,50 m nu se admit nici un fel de rezalitări;
- în cazul clădirilor construite pe aliniament, relieful faţadelor la nivelul etajelor nu va depăşi 0,30m;
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- balcoanele deschise sau închise (bovindouri), realizate din fier forjat, zidărie, piatră sau beton
armat vor putea depăşi aliniamentul cu maxim 1,00 m; ele vor fi retrase de la limita clădirilor
adiacente cu minim 2,00 m şi vor avea partea inferioară a consolelor la o înălţime de minim 3,00 m
peste cota trotuarului amenajat; bovindourile nu vor avea lăţimea mai mare de 2,50 m şi suprafaţa
lor (în plan vertical) nu va depăşi 60% din suprafaţa totală a faţadei;
- în vederea autorizării pot fi cerute studii suplimentare de inserţie pentru noile clădiri şi justificări
grafice, fotomontaj sau machetă pentru intervenţii asupra clădirilor existente.
- în cazul clădirilor retrase de la aliniament gardurile spre stradă vor prelua elemente de
arhitectură și de compoziție de la clădirile sau împrejmuirile existente în vecinătate, în vederea
încadrării armonioase în sit și în stilul zonei.
- împrejmuirile de pe limitele laterale şi posterioare ale parcelelor vor avea înălţimea maximă de
1,80 m şi panta de scurgere va fi orientată spre parcela proprietarului împrejmuirii; ele pot fi opace
(necesare pentru protecția împotriva intruziunilor, separarea unor servicii funcționale și asigurarea
protecției vizuale) sau transparente, decorative sau din gard viu.
CSV

- volumetria clădirilor situate pe versant va fi configurată în sistem terasat, cu preluarea
elementelor de compoziţie din Studiul „Amenajarea falezei municipiului Constanţa” realizat de arh.
Mario Kuibuş, anexat prezentului regulament;
- acoperirea se va realiza obligatoriu cu terasă circulabilă amenajată peisagistic.

8. ACCESE SI CIRCULATII
C

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 3,50 m lăţime dintro circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut printr-una din proprietăţile
învecinate; pentru loturile construite existente care nu respectă condițiile de mai sus sunt permise
lucrări de construire cu avizul favorabil al unității teritoriale de pompieri;
- în cazul fronturilor continue la stradă se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printrun pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor (lăţime
minimă 3,00 m, înălţime minimă 4,50 m); pentru aceeaşi clădire distanţa dintre aceste pasaje
măsurată pe aliniament nu va depăşi 30 m;
- construcţiile publice vor fi prevăzute cu accese pietonale și/sau carosabile separate: acces oficial,
acces pentru personal, acces pentru public (acestea pot să coincidă), acces de serviciu (va fi
rezolvat fără a intersecta accesul oficial);
- pentru construcţiile financiar-bancare se vor asigura accese pietonale și/sau carosabile separate
pentru accesul oficial, accesul personalului, accesul publicului (acestea pot să coincidă), accesul la
tezaur, accesul de serviciu;
- pentru construcţiile de cultură se vor asigura accese pietonale și/sau carosabile separate pentru
accesul personalului, accesul publicului şi pentru aprovizionare;
- pentru construcţiile de învăţământ se vor asigura două accese pietonale și/sau carosabile separate,
pentru evacuări în caz de urgenţe;
- în cazul funcţiunilor publice este obligatorie asigurarea la noile imobile a accesului persoanelor cu
dificultăţi de deplasare;
- vor fi respectate pasajele publice pietonale marcate pe plan.

CSV– se impun restrictii de construire (identificate pe planul de reglementari) in vederea pastrarii unor
culoare de vizibilitate si amenajarii de circulatii pietonale in prelungirea tramei stradale existente la cota
superioara a taluzului (strazile Aristide Karatzali, Krikor Zambaccian, Callatis, Sulmona) care sa faca
legatura atat cu circulatiile publice situate la baza versantului, cat si cu circulatiile pietonale care vor
deservi functiunile comerciale si de loisir adapostite in viitoarele constructii terasate amplasate pe
versant.
9. STATIONARI SI PAVAJE
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C

- se admite staţionarea autovehiculelor necesare funcţionarii diferitelor activităţi numai în locurile
special amenjate;
- construcţiile comerciale vor fi prevăzute cu:
- 1parcaj/200mp Adc (Adc<400 mp)
- 1parcaj/100mp Adc (Adc= 400-600 mp)
- 1parcaj/50mp Adc (Adc= 600-2000 mp)
- 1parcaj/40mp Adc (Adc>2.000 mp);
- construcţiile pentru alimentaţie publică vor fi prevăzute cu un loc de parcare pentru 5 locuri la
masă (în afară de necesarul pentru personal);
- pentru construcţiile de cult – în funcţie de necesităţi, dar minim 5 locuri de parcare;
- construcţiile culturale vor fi prevăzute cu un loc de parcare pentru 50 mp de expunere în cazul
sălilor de expunere, respectiv, cu un loc de parcare pentru 10 locuri în sală în cazul sălilor de
spectacol;
- construcţiile de învăţământ vor fi prevăzute cu un loc de parcare pentru 4 cadre didactice;
- construcţiile sportive şi de agrement vor fi prevăzute cu un loc de parcare la fiecare 20 persoane
capacitate;
- construcţiile pentru cazare turistică vor fi prevăzute cu 4 locuri de parcare pentru 10 locuri de
cazare.

10. ECHIPARE CU RETELE TEHNICO-EDILITARE
C

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice existente în zonă;
- în zona istorică protejată vor fi obţinute avize suplimentare pentru săpăturile necesare
branşamentelor în scopul protejării fondului arheologic;
- în cazul unor construcţii noi amplasate în zone care necesită lucrări de echipare edilitară care
depăşesc capacitatea reţelelor existente în zonă se poate condiţiona autorizarea executării
construcţiei fie de stabilirea în prealabil, prin contract, a obligaţiei efectuării, în parte sau total, a
lucrărilor de echipare edilitară aferente de către investitorii interesaţi, fie de existenţa unui proiect
de specialitate care să propună rezolvarea locală a problemelor de alimentare cu apă, epurarea
apelor uzate şi alimentarea cu energie electrică în condiţiile respectării normelor sanitare, de
protecţie a mediului şi de siguranţă în vigoare;
- la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială va fi făcută pe sub
trotuar pentru evitarea producerii gheţii în zonele intens circulate,
- toate noile branşamente pentru reţele edilitare vor fi realizate îngropat; echipamentele tehnice
ale acestora (contoare, reductoare, transformatoare etc.) vor fi dispuse în aşa fel încât să nu
afecteze imaginea percepută din circulaţiile publice în tot teritoriul zonei istorice protejate;
- se interzice dispunerea antenelor TV satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice precum şi
dispunerea vizibilă a cablurilor CATV;
- se interzice dispunerea echipamentelor pentru condiţionarea aerului în locuri vizibile din
circulaţiile publice; acestea vor fi mascate în planul fațadei.

11. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE
C

- se va asigura amenajarea peisagistică adecvată a curţilor dacă acestea vor fi vizibile din
circulaţiile publice;
- vor fi prevăzute spaţii verzi pe terenul neocupat cu clădiri, trotuare de gardă şi accese;

Se vor respecta prevederile HCJC nr.152/22.05.2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi
si a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente fiecarei parcele.

POSIBILITATI MAXIME DE UTILIZARE A TERENULUI
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1. CUT MAXIM ADMIS - conform valorilor înscrise în planul de reglementări pentru fiecare zona de
reglementare.
CE
CR
CS
CSV

CUT maxim admis = 2,5
CUT maxim admis = 0,5
CUT maxim admis variază între 0,5 – 8,5
CUT maxim admis = 4,0

2.CONDITII DE DEPASIRE A CUT
2.1. În toate cazurile în care CUT existent este mai mare decât cel prevazut în prezentul regulament, se
poate menține CUT existent, situație în care se pot autoriza lucrări de schimbarea funcțiunii dacă noile
funcțiuni fac parte dintre cele admise de prezentul regulament. Astfel, valoarea existentă a CUT se
menține până la desființarea clădirilor existente și edificarea unora noi, care vor respecta noile valori
maxime propuse.
2.2. În cazul în care, pentru realizarea unor obiective cu destinaţii semnificative pentru municipiul
Constanţa sau care sunt propuse pe amplasamente reprezentative în configuraţia urbană locală, este
necesară depășirea coeficientului de utilizare a terenului, acest lucru poate fi realizat doar prin
modificarea planului urbanistic în integralitatea sa, din inițiativa și cu finanțarea autorității administrației
publice locale, conform Legii nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind amenajarea
teritoriului și urbanismul.

P
– ZONA DE PORT ŞI PLAJĂ –

DISPOZITII APLICABILE IN ZONA
Această zonă are un potenţial deosebit, atât din punct de vedere funcţional (turistic şi de loisir urban),
cât şi din punct de vedere estetic-configurativ datorită relaţiei deosebite cu elementele de cadru natural –
marea şi faleza – care determină în bună măsură imaginea Peninsulei.
În cadrul acestei zone au fost delimitate următoarele unităţi teritoriale de referinţă:
PJ – Zona de plajă şi dotări aferente
PP – Zona platformei portuare
PP1 – platforma portuară est
PP2 – platforma portuară sud
PP3 – platforma portuară vest
PA – Zona terenurilor aflate permanent sub apă
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Subzona de plajă şi dotări aferente cuprinde plaja propriu-zisă cu amenajările care fac obiectul
clasificării plajelor destinate activităţilor de agrement specifice, funcţiuni de comerţ, alimentaţie publică,
de agrement, activităţi culturale şi sportive, conform prevederilor PUZ aprobat prin HCLM nr.
122/24.05.2013. Extrasul din PUZ aferent plajei Modern este anexat prezentului regulament.
Subzona platformei portuare
Organizarea platformei portuare a fost reglementată printr-un Plan urbanistic de detaliu aprobat prin
HCLM nr. 32 / 29.01.2005. Conform referatului aferent, în subzona de est, pe digul nord-sud se vor
construi spații comerciale, spații alimentație publică - restaurant, turn de control, spații tehnice și pentru
administrația portului turistic, zonă și stație acostare nave pasageri, yacht club, boat house. Subzona sud
este destinată acostării ambarcaţiunilor mici, fiind prevăzută cu spații publice și comerciale, avand un
caracter de promenadă. Subzona vest va avea un caracter predominant comercial şi turistic, dar prezintă
și spații destinate reparării și întreținerii ambarcațiunilor.

NATURA OCUPARII SI UTILIZARII TERENULUI
1. OCUPAREA SI UTILIZAREA TERENULUI (CONSTRUCTII EXISTENTE PROTEJATE,
CONSTRUCTII EXISTENTE NEPROTEJATE, SPATII NECONSTRUITE PROTEJATE)
Conform Listei Monumentelor Istorice 2004 zona reprezintă Situl urban "Zona peninsulară
Constanţa", nr. 492 CT-II-s-B-02832, cuprins între Faleza Cazino, Poarta 1, Faleza Port Tomis, Faleza
plaja Modern, bd. Ferdinand până la str. Atelierelor, str. Traian, bd. Marinarilor.
2. TIPURI ADMISE DE OCUPARE SI UTILIZARE
UTILIZĂRI ADMISE
PJ

- activităţi specifice întreţinerii şi exploatării plajei; plaja are un caracter exclusiv turistic, specific
fiind turismul estival, jocurile de plajă şi alte activităţi de agrement;
- activităţi şi amenajări legate de sporturile nautice, jocurile pentru copii, supravegherea plajei,
ţărmului şi zonei de îmbăiere.

PP1

- turn de control al traficului, administrație - Căpitănia Portului Turistic (birouri, spații anexă),
- boat house (spațiu iernare ambarcațiuni, spații conexe – întreținere și reparare ambarcațiuni,
spații depozitare echipamente specifice),
- yacht club (spații destinate atât proprietarilor de ambarcațiuni, cât și celor care iubesc sporturile
acvatice – săli de cursuri pentru sporturi acvatice și spații de închirierea și/sau comercializarea
echipamentului sportiv aferent, spații pentru organizarea de întâlniri și conferințe, spații pentru
funcțiuni conexe - mică pensiune, depozitare, comerț specific, etc),
- spații alimentație publică – cafenea, restaurant, etc
- rampă de acces a ambarcaţiunilor spre / dinspre apă (amenajată în zona de început a digului,
la sud de restaurantul existent).

PP2

- amenajări şi activităţi legate de acostarea şi alimentarea ambarcaţiunilor mici cu apă potabilă și
carburant,
- mici construcţii pentru comerţ si alimentaţie publică,
- zone plantate de tip scuar şi plantaţii de aliniament, alte amenajări pentru realizarea unei
promenade pietonale.

PP3

- amenajări, construcţii şi activităţi legate de acostarea şi alimentarea ambarcaţiunilor mici,
- amenajări, construcţii şi activităţi legate de acostarea, alimentarea, întreținerea și repararea
ambarcaţiunilor cu gabaritul maxim admis în port (20 m lungime)

PA

- lucrări de dragare şi întreţinere a acvatoriului portuar,
R16

EXPACO SRL
Sos. Nicolae Titulescu nr. 94 bl. 14-14A apt 177, Bucuresti, tel +40721201998 e-mail expaco@gmail.com

- realizarea de pontoane plutitoare pentru mărirea capacităţii portului turistic.
UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
PP
PA

- este admisă realizarea etapizată a obiectivelor,
- sunt admise elemente de mobilier urban (fântâni plutitoare, echipamente speciale pentru
iluminat etc.) cu condiţia ca acestea să nu afecteze buna desfăşurare a circulaţiei ambarcaţiunilor
şi siguranţa acestora.

3.TIPURI INTERZISE DE OCUPARE SI UTILIZARE
P

- sunt interzise:
- orice funcţiuni care nu au legătură cu activităţile de turism, odihnă şi agrement,
- orice funcţiuni, clădiri sau amenajări care produc diminuarea valorii peisagistice şi ecologice prin
agresarea peisajului, poluarea de orice fel, diminuarea vegetaţiei,
- deversările de ape uzate în bazinul portuar,
- spălarea maşinilor pe platforma portuară, staţii de spălare auto, ateliere mecanice auto,
- orice activităţi generatoare de trafic greu,
- depozitări de materiale refolosibile; platforme de precolectare a deşeurilor urbane,
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau care împiedică
scurgerea corectă, evacuarea şi colectarea apelor meteorice,
- activităţi de depozitare vizibile din spaţiile publice,
- spălătorii chimice,
- construcţii noi cu funcţiunea de spital,
- locuinţe de orice tip,
- moteluri, campinguri.
- depozitare şi vânzare en-gros,
- depozitarea de substanţe inflamabile sau toxice.

PP2 - pe această platformă nu se vor ridica şi nu se vor transporta ambarcaţiuni.

CONDITII DE OCUPARE A TERENULUI
1. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (FORMA, MARIME, DIMENSIUNI, DECLIVITATI)
PP

- detaliile de organizare, stabilirea circulaţiilor pietonale şi carosabile, a spaţiilor plantate, a
elementelor de mobilier urban, stabilirea zonelor din domeniul public ce vor fi divizate în parcele
destinate echipamentelor publice, concesionării sau închirierii au fost reglementate prin HCLM nr.
32 / 29.01.2005.
- divizarea terenului şi trasarea circulaţiilor publice vor avea în vedere asigurarea accesului liber la
ţărmul mări şi a circulaţiei în lungul ţărmului;

PJ, PA - nu are obiect.
2. IMPLANTAREA CONSTRUCTIILOR IN RAPORT CU CIRCULATIILE PUBLICE
PP

- retragerea minimă de la aliniament va fi de 6,00 m pentru a permite amenajarea unor spaţii de
acces, copertine de protecţie, terase descoperite;
- fac excepţie unităţile comerciale şi de alimentaţie publică care pot fi amplasate pe aliniament.

PJ, PA - nu are obiect.
3. IMPLANTAREA CONSTRUCTIILOR IN RAPORT CU LIMITELE SEPARATOARE ALE PARCELELOR
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PP

- construcţiile vor fi dispuse pavilionar, evitându-se formarea de fronturi continue care ar obtura
vederea spre mare sau spre faleză.
- retragerile faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelelor vor respecta urmatoarele
recomandari:
- clădirile se vor retrage obligatoriu faţă de limitele laterale ale parcelei la o distanţă egală
cu jumătate din înălţimea la cornişă dar nu mai puţin de 5,00 m pentru a permite plantarea
de arbori şi arbuşti cu rol de protecţie şi ornamental,
- clădirile vor fi retrase faţă de limita posterioară a parcelei la o distanţă egală cu jumătate
din înălţimea la cornişă dar nu mai puţin de 5,00 m.

PP1 - pentru funcţiunile admise vor fi respectate următoarele suprafeţe maxime construibile:
- administratie - căpitănia portului – 200 mp,
- cafenea - 250 mp
- restaurant - 300 mp
- turn de control - 200 mp
- boat house - 250 mp
- yacht club - 400 mp
PP3 - pentru funcţiunile admise vor fi respectate următoarele suprafeţe maxime construibile:
- punctul de alimentare cu combustibil / spaţii tehnice – 50 mp,
PJ, PA - nu are obiect.
4. IMPLANTAREA CONSTRUCTIILOR UNELE IN RAPORT CU ALTELE PE ACEEASI PARCELA
PP - clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu media înălţimii fronturilor opuse; derogări sunt
posibile în baza unor studii de însorire;
PJ, PA - nu are obiect.
5. POT ADMIS
PJ
PP

- construcţiile utilitare admise vor fi dimensionate conform normelor legale și portivit prevederilor
HCLM nr. 122/2013 privind aprobare PUZ Plajă.
PP1
POT maxim admis = 10%
PP2
POT maxim admis = 15%
PP3
POT maxim admis = 15%

- valorile POT au fost calculate prin raportare la suprafața întregii zone de reglementare. Astfel, POT
calculat prin raportare la suprafața unei parcele poate depăși POT maxim admis, în condiţiile în care pe
ansamblul zonei funcționale este respectat POT maxim admis prin prezentul regulament.
PA

- nu are obiect.

6. INALTIMEA CONSTRUCTIILOR
PJ
PP

- conform prevederilor PUZ Plaja aprobat prin HCLM 122/2013.
PP1 - înălțimea maximă admisă a clădirilor - P+2
- vor fi respectate următoarele înălţimi pentru tipurile de funcţiuni admise:
- administratie - căpitănia portuluituristic – P+2
- cafenea - P+1
- restaurant - P+1
- turn de control - P+2
- boat house - P
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- yacht club - P+2
PP2 - înălțimea maximă admisă a clădirilor – P+1E
PP3 - înălțimea maximă admisă a clădirilor – P+1E
PA

- nu are obiect.

7. ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR
PP

- aspectul clădirilor va ţine seama de caracterul general al zonei şi de arhitectura
clădirilor din vecinătate (clădirile de pe faleză) cu care se află în relaţii de covizibilitate;
- se va asigura o tratare similară a tuturor faţadelor aceleiaşi clădiri;
- se recomandă utilizarea de soluţii „transparente” care să pună în valoare relaţia cu elementele
de cadru natural;
- se interzic faţadele care aduc prin materiale, culoare sau volumetrie o notă discordantă cu
ambianţa de port turistic și loisir;
- este interzisă folosirea imitaţiilor de materiale (piatra falsă, cărămida falsă, lemnul fals), folosirea
în exterior a unor materiale fabricate pentru interior (gresie, faianţă etc.) şi a materialelor de
construcţie precare (de tip azbociment, tablă ondulată, plastic ondulat etc.);
- anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectură cu clădirea
principală;
- în cazul clădirilor construite pe aliniament este interzisă dispunerea la nivelul parterului a
treptelor, băncilor sau altor elemente în relief cu următoarele excepţii:
- în cazul trotuarelor de peste 3,00 m sau a străzilor închise circulaţiei auto, se admit
rezalitări de maxim 0,30 m (ancadramente, pilaştri, socluri, burlane, jardiniere etc.),
- în cazul trotuarelor de 1,05 – 3,00 m, se admit rezalitări de maxim 0,16 m
(ancadramente, socluri, burlane, pilaştri etc.),
- în cazul trotuarelor sub 1,50 m nu se admit nici un fel de rezalitări.
- în cazul acoperirii în terasă aceasta poate fi circulabilă, amenajată cu pergole şi înverzită;
- se interzice folosirea azbocimentului pentru acoperirea clădirilor.
- împrejmuirile (necesare pentru protecția împotriva intruziunilor, separarea unor servicii
funcționale și asigurarea protecției vizuale) vor fi transparente, decorative, jardiniere sau gard viu;

PJ, PA - nu are obiect.
8. ACCESE SI CIRCULATII
PP

- construcţiile publice vor fi prevăzute cu accese separate: acces oficial, acces pentru personal,
acces pentru public (acestea pot să coincidă), acces de serviciu (va fi rezolvat fără a intersecta
accesul oficial);
- în cazul funcţiunilor publice este obligatorie asigurarea accesului persoanelor cu dificultăţi de
deplasare.

9. STATIONARI SI PAVAJE
PP

- se admite staţionarea autovehiculelor necesare funcţionarii diferitelor activităţi numai în locurile
special amenajate;

PJ

- staţionarea vehiculelor de orice fel pe plajă este interzisă; accesul autoutilitarelor de întreţinere va
fi permis numai pe timpul nopţii conform unui program aprobat de autoritatea competentă;
- staţionarea vehiculelor de agrement pentru sporturi nautice se va face numai în locuri special
amenajate stabilite şi aprobate de catre autoritatea competentă
- circulaţia şi acostarea ambarcaţiunilor în rada portului se vor face confrom reglementărilor
specifice în vigoare.

PA
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10. ECHIPARE CU RETELE TEHNICO-EDILITARE
PJ, PP - toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice existente în zonă;
- în cazul unor construcţii noi amplasate în zone fără echipare edilitară sau care necesită lucrări
de echipare edilitară care depăşesc capacitatea reţelelor existente în zonă se poate condiţiona
autorizarea executării construcţiei fie de stabilirea în prealabil, prin contract, a obligaţiei efectuării,
în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente de către investitorii interesaţi, fie de
existenţa unui proiect de specialitate care să propună rezolvarea locală a problemelor de
alimentare cu apă, epurarea apelor uzate şi alimentarea cu energie electrică în condiţiile
respectării normelor sanitare, de protecţie a mediului şi de siguranţă în vigoare;
- la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială va fi făcută pe sub
trotuar pentru evitarea producerii gheţii în zonele intens circulate;
- toate noile branşamente pentru reţele edilitare vor fi realizate îngropat;
- se interzice dispunerea antenelor TV satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice, precum şi
dispunerea vizibilă a cablurilor CATV;
- se interzice dispunerea echipamentelor pentru condiţionarea aerului în locuri vizibile din
circulaţiile publice.
PP - vor fi prevăzute borne pentru servirea ambarcaţiunilor cu apă potabilă și electricitate
11. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE
PP - se va asigura amenajarea peisagistică adecvată a parcelelor vizibile din spaţiile publice;
- vor fi prevăzute spaţii verzi pe terenul neocupat cu clădiri, trotuare de gardă şi accese;
PJ, PA - nu are obiect.

POSIBILITATI MAXIME DE UTILIZARE A TERENULUI
1. CUT MAXIM ADMIS (mp ADC / mp teren)
PP

PP1
PP2
PP3

CUT maxim = 0,3
CUT maxim = 0,3
CUT maxim = 0,3

- valorile CUT au fost calculate prin raportare la suprafața întregii zone de reglementare. Astfel, CUT
calculat prin raportare la suprafața unei parcele poate depăși CUT maxim admis, în condiţiile în care pe
ansamblul zonei funcționale este respectat CUT maxim admis prin prezentul regulament.
PJ - construcţiile utilitare admise vor fi dimensionate conform normelor legale și potrivit prevederilor
HCLM nr. 122/2013, privind aprobare PUZ Plajă.
PA

- nu are obiect.

2.CONDITII DE DEPASIRE A CUT
2.1. În toate cazurile în care CUT existent este mai mare decât cel prevazut în prezentul regulament, se
poate menține CUT existent, situație în care se pot autoriza lucrări de schimbarea funcțiunii dacă noile
funcțiuni fac parte dintre cele admise de prezentul regulament. Astfel, valoarea existentă a CUT se
menține până la desființarea clădirilor existente și edificarea unora noi, care vor respecta noile valori
maxime propuse.
2.2. În cazul în care, pentru realizarea unor obiective cu destinaţii semnificative pentru municipiul
Constanţa sau care sunt propuse pe amplasamente reprezentative în configuraţia urbană locală, este
necesară depășirea coeficientului de utilizare a terenului, acest lucru poate fi realizat doar prin
modificarea planului urbanistic în integralitatea sa, din inițiativa și cu finanțarea autorității administrației
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publice locale, conform Legii nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind amenajarea
teritoriului și urbanismul.

V
- ZONA SPAŢIILOR VERZI PUBLICE-

DISPOZITII APLICABILE IN ZONA
Spaţiile verzi contribuie la crearea identităţii peninsulei mai ales prin versantul perimetral – element major
peisager care face trecerea către zona ţărmului mării şi subliniază conturul peninsular cu precădere în
zonele în care limita apei a fost îndepărtată foarte mult din cauza intervenţiilor antropice (mai ales spre
portul comercial).
Spaţiile verzi interioare, atât cele publice cât şi cele private, crează „contrapuncte” în imaginea spaţiului
public în general foarte mineral.
Zona se compune din următoarele unităţi teritoriale de referinţă:
V – spaţii verzi publice amenajate (parcuri), scuaruri urbane şi plantaţii de aliniament;
Vp – zona de portectie - zona arheologică amenajată peisager;
Zona se compune din zona arheologică amenajată peisager, spaţii verzi publice amenajate (parcuri),
scuaruri urbane şi plantaţii de aliniament, subzona complexă de conexiune între portul vechi, Piaţa
Ovidiu şi portul de agrement (care este un punct important al întregii amenajări, redefinind relaţiile
Peninsulă – port, Peninsulă – plajă şi, prin legătura rutieră ce va subtraversa peninsula, relaţiile oraş –
port şi oraş – Peninsulă).
Versantul perimetral va fi amenajat, vor fi prevăzute alei pietonale care să facă legătura dintre oraş şi
ţărmul mării (trepte sau rampe cu panta de maxim 4%), precum şi alei în lungul versantul pe baza unor
studii de amenajare peisageră a cornişei. Se va urmări completarea pietonalului de cornişă şi
amenajarea de puncte de belvedere de-a lungul acestuia. Amenajările peisagere din Piaţa Ovidiu şi
Scuarul Prefecturii vor fi reconsiderate urmărindu-se punere în valoare a caracterului de articulaţie
peisageră a acestora: între portul comercial, cel de agrement şi oraş, respectiv, între oraş şi portul
comercial.
Scuarurile urbane şi plantaţiile de aliniament vor fi prevăzute de-a lungul pietonalelor urmărindu-se
crearea unor drumuri „de umbră”. Vor fi plantate cu esenţe decorative, amenajate (mobilier urban,
iluminat public şi decorativ) şi întreţinute cu regularitate.

NATURA OCUPARII SI UTILIZARII TERENULUI
1. OCUPAREA SI UTILIZAREA TERENULUI (CONSTRUCTII EXISTENTE PROTEJATE,
CONSTRUCTII EXISTENTE NEPROTEJATE, SPATII NECONSTRUITE PROTEJATE)
Conform Listei Monumentelor Istorice 2004 zona reprezintă Situl urban "Zona peninsulară
Constanţa", nr. 492 CT-II-s-B-02832, cuprins între Faleza Cazino, Poarta 1, Faleza Port Tomis, Faleza
plaja Modern, bd. Ferdinand până la str. Atelierelor, str. Traian, bd. Marinarilor.
2. TIPURI ADMISE DE OCUPARE SI UTILIZARE
UTILIZĂRI ADMISE
V - sunt admise următoarele activităţi:
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- amenajări cuprinzând spaţii plantate, elemente de mobilier urban şi iluminat public şi decorativ,
jocuri de apă
- amenajări pentru odihnă, joc şi sport, loisir urban;
- circulaţii pietonale dintre care unele ocazional carosabile pentru întreţinerea spaţiilor plantate,
- activităţi specifice de amenajare şi întreţinere a spaţiilor verzi (plantare, cosire, tundere,
întreţinere copaci, curăţenie, reparaţii)
- amenajări specifice pentru organizarea şi agrementarea parcursului pietonal dintre Piaţa Ovidiu
şi Portul Tomis – iluminat public, locuri pentru odihnă, plantaţii ornamentale şi de aliniament,
jocuri de apă etc., accese pietonale către complexul arheologic subteran;
- amenajări cu caracter sezonier pentru comerţ, servicii, alimentaţie publică în amenajări de
genul „Târgul de crăciun”, Orăşelul copiilor”, şi alte asemenea.
Vp - sunt admise următoarele activităţi:
- amenajări pentru punerea în valoare a vestigiilor arheologice cuprinzând circulaţii pietonale,
panouri informative, obiecte de iluminat
- activităţi specifice de amenajare şi întreţinere a siturilor arheologice
- circulaţii pietonale dintre care unele ocazional carosabile pentru întreţinerea spaţiilor plantate,
- activităţi specifice de amenajare şi întreţinere a spaţiilor verzi (plantare, cosire, tundere,
întreţinere copaci, curăţenie, reparaţii)
UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
V - sunt admise amenajările pentru instalarea şi desfăşurarea unor evenimente culturale sau sportive
temporare cu condiţia ca acestea să nu afecteze zonele plantate;
- sunt admise activităţile de comerţ ambulant în zonele desemnate de către administraţia locală
cu condiţia ca aceste activităţi să nu incomodeze activităţile de promenadă, odihnă şi jocuri pentru
copii şi să nu afecteze spaţiile plantate;
- parcajele la sol cu conditia sa fie plantate cu un arbore la fiecare 3 locuri de parcare;
- parcajele subterane amenajate în zona parcului Prefecturii, a taluzului din vecinătatea Porții 2 de
acces in port, ori în alte zone identificate de administrația locală, cu condiția refacerii spațiului
verde de la nivelul solului;
- adăposturi, grupuri sanitare, spaţii pentru întreţinere având suprafaţa construită desfăşurată de
cel mult 40 mp.
Vp - sunt admise- adăposturi, grupuri sanitare, spaţii pentru întreţinere având suprafaţa construită
desfăşurată de cel mult 40 mp.

3.TIPURI INTERZISE DE OCUPARE SI UTILIZARE
V si Vp - se interzice orice schimbare a funcţiunilor spaţiilor verzi publice şi diminuarea suprafeţei
înverzite;
- se interzice tăierea arborilor sau a crengilor lor fără autorizaţia autorităţii locale abilitate;
- se interzice camparea şi realizarea focului pe teritoriul spaţiilor verzi publice;
- se interzic orice alte activităţi care ar putea avea efecte dăunătoare asupra vegetaţiei.

CONDITII DE OCUPARE A TERENULUI
1. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (FORMA, MARIME, DIMENSIUNI, DECLIVITATI)
V si Vp
- detaliile de organizare, stabilirea circulaţiilor pietonale, a elementelor de mobilier urban,
se vor face pe baza unui Aviz de oportunitate si cu avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a
Teritoriului si Urbanism (eventual prin organizarea de concursuri de idei)
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- stabilirea zonelor din domeniul public ce vor fi divizate în parcele destinate dotărilor specifice,
concesionării sau închirierii se vor aproba prin HCLM deoarece aceste reglementări impun
modificări ale situației juridice ale terenurilor.
- in zonele de iesire din tunelul pe sub Piata Ovidiu, detaliile de organizare, stabilirea zonelor din
domeniul public ce vor fi concesionate, a circulaţiilor pietonale, spaţiilor plantate, elementelor de
mobilier urban, vor tine seama de constringerile impuse de caracteristicile terenului şi a soluţiei de
circulaţie adoptate. În aceste zone, pentru eliberarea Autorizatiei de construire, se va solicita prin
Certificatul de urbanism avizul Comisiei Tehnice de Amenajarea a Teritoriului și Urbanism și pot fi
cerute studii suplimentare de inserție, fotomontaj sau machetă pentru noile intervenții.
2. IMPLANTAREA CONSTRUCTIILOR IN RAPORT CU CIRCULATIIILE PUBLICE
V si Vp
- implantarea constructiilor in raport cu caile de circulatie se va face pe baza unui Aviz de
oportunitate si cu avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism
3. IMPLANTAREA CONSTRUCTIILOR IN RAPORT CU LIMITELE SEPARATOARE ALE PARCELELOR
V si Vp
regimul de construire va fi izolat.
- retragerile faţă de limitele laterale şi posterioare pentru funcţiunile admise se vor stabili pe baza
unui Aviz de oportunitate si cu avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism.
- stabilirea suprafeţei construibile va ţine seama de suprafeţele maxime menţionate la Articolul 2.
4. IMPLANTAREA CONSTRUCTIILOR UNELE IN RAPORT CU ALTELE PE ACEEASI PARCELA
V si Vp
clădirile vor respecta între ele distanțe egale cu media înălţimii fronturilor opuse;
5. POT MAXIM ADMIS
V
Vp

POT maxim admis = 15% (constructii, circulatii, platforme)
POT maxim admis = 10% (constructii, circulatii, platforme)

- construcţiile utilitare admise vor fi dimensionate conform normelor legale şi ţinând cont de suprafeţele
maxime menţionate la Articolul 2.
6. INALTIMEA CONSTRUCTIILOR
V si Vp
regimul de înălţime va fi de un nivel (P) – maxim 6 m
7. ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR
V si Vp aspectul clădirilor va ţine seama de caracterul peisager al zonei şi de relaţia specială cu
elementele majore de cadru natural – faleza şi marea – şi, acolo unde este cazul de arhitectura
clădirilor cu care se află în relaţii de covizibilitate şi de exigenţele create de o distanţă mai mică de
100 m faţă de monumentele existente;
- în intervenţiile în zona versantului înverzit se recomandă utilizarea de soluţii care să afecteze cât
mai puţin conformaţia naturală a terenului şi imaginea de ansamblu (construcţii terasate în trepte,
semi-îngropate etc.) şi să valorifice relaţia cu elementele de cadru natural;
- se va asigura o tratare similară a tuturor faţadelor aceleiaşi clădiri;
- se interzic faţadele care aduc prin materiale, culoare sau volumetrie o notă discordantă cu
ambianţa existentă;
- este interzisă folosirea imitaţiilor de materiale (piatra falsă, cărămida falsă, lemnul fals), folosirea
în exterior a unor materiale fabricate pentru interior (gresie, faianţă etc.) şi a materialelor de
construcţie precare (de tip azbociment, tablă ondulată, plastic ondulat etc.);
- se interzice folosirea azbocimentului pentru acoperirea clădirilor.
- sunt admise împrejmuirile de gard viu.
8. ACCESE SI CIRCULATII
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V si Vp
- nu se admite accesul altor autovehicule în afara celor de întreţinere, a celor pentru
stingerea incendiilor şi de prim-ajutor;
- accesul bicicliştilor şi rolerilor poate fi restricţionat la anumite zone, pot fi prevazute zone cu
amenajari specifice (rampe, trambuline, etc.) in baza unui Aviz de oportunitate si cu avizul Comisiei
Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism şi a Comisiei de Circulaţie;
- vor fi prevăzute posibilităţi de acces pentru persoanele cu handicap;
- vor fi prevăzute legături pietonale spre ţărm după cum urmează:
- în cadrul cornişei de nord-est în dreptul capetelor străzilor Ferdinand, Negru Vodă, Aristide
Karatzali, Calatis, Piaţa Ovidiu, Marcus Aurelius, Revoluţia din 22 Decembrie, Remus Opreanu,
- în cadrul cornişei de sud-est în zona scuarurilor deja amenajate, lânga statuia lui Anghel
Saligny,
- în cadrul cornişei de sud-vest din terasele Edificiului Roman, în dreptul capătului străzii Piaţa
Ovidiu şi din str. Termele Romane.
9. STATIONARI SI PAVAJE
V si Vp
- se pot realiza parcaje înierbate la nivelul solului în zonele verzi publice respectându-se
procentul de mineralizare de 15% pe unitate teritorială de referință;
- se pot realiza parcaje subterane cu condiția refacerii spațiului verde de la suprafața solului
10. ECHIPARE CU RETELE TEHNICO-EDILITARE
V si Vp - toate clădirile realizate vor fi racordate la reţeaua publică de alimentare cu apă, canalizare şi
alimentare cu energie electrică;
- vor fi asigurate iluminatul public, puncte de apă potabilă (ţâşnitori, fântâni etc.), posturi de telefon
publice şi racordurile necesare pentru stropirea spaţiilor verzi;
- toate noile branşamente pentru reţele edilitare vor fi realizate îngropat.
11. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE
V

- se admite un procent de mineralizare de maxim 15%.
- sunt admise plantaţii arboricole şi arbustive, în procent de maxim 10%;
- restul teritoriului va fi lăsat înierbat pentru instalarea florei spontane.
- densitatea de plantaţie maxim 50%;
- amenajările vegetale şi minerale vor fi intregrate vestigiilor arheologice, fiind obligatoriu rezultatul
unui proiect de peisagistică.

Vp

- densitatea de plantaţie maxim 50%;
- amenajările vegetale şi minerale vor fi intregrate vestigiilor arheologice, fiind obligatoriu rezultatul
unui proiect de peisagistică.

POSIBILITATI MAXIME DE UTILIZARE A TERENULUI
1. CUT MAXIM ADMIS
V si Vp

CUT maxim admis = 0,20

- construcţiile utilitare admise vor fi dimensionate conform normelor legale şi ţinând cont de suprafeţele
maxime menţionate la Articolul 2.
2. CONDITII DE DEPASIRE A CUT
2.1. În toate cazurile în care CUT existent este mai mare decât cel prevazut în prezentul regulament, se
poate menține CUT existent până la desființarea clădirilor existente și edificarea unora noi, care vor
respecta noile valori maxime propuse.
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2.2. În cazul în care, pentru realizarea unor obiective cu destinaţii semnificative pentru municipiul
Constanţa sau care sunt propuse pe amplasamente reprezentative în configuraţia urbană locală, este
necesară depășirea coeficientului de utilizare a terenului, acest lucru poate fi realizat doar prin
modificarea planului urbanistic în integralitatea sa, din inițiativa și cu finanțarea autorității administrației
publice locale, conform Legii nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind amenajarea
teritoriului și urbanismul.

L
– ZONA DE LOCUIRE –

DISPOZITII APLICABILE IN ZONA
Această zonă cuprinde locuinţe individuale şi colective mici (maxim 6 apartamente pe scară, maxim
2 apartamente pe etaj) şi locuinţe colective medii şi mari. La acestea se adaugă funcţiuni complementare
celei de locuire – comerţ zilnic, alimentație publică, echipamente publice de interes local, servicii
personale, birouri pentru desfăşurarea unor profesiuni liberale.
Zona cuprinde următoarele unităţi teritoriale de referinţă:
L – locuinţe individuale şi locuinţe colective mici pe lot şi alte funcţiuni complementare, locuinţe
colective medii şi mari
LCE – locuinţe colective existente
Imobilele cu valoare de monument nu vor prelua indicatorii urbanistici corespunzatori U.T.R.urilor in care se incadreaza.
Pentru aceste imobile se pastreaza P.O.T., C.U.T. si H existente si sunt permise:

- modificari interioare, lucrari de restaurare, consolidare, case sa nu modifice anvelopanta cladirii;
- crestere P.O.T. existent cu 5% pentru mici extinderi, S=15-25mp, pentru realizarea unor dotari anexe;
- amenajari ale subsolurilor si podurilor cu crestere corespunzatare C.U.T., pana la C.U.T. maxim = 4.0
NATURA OCUPARII SI UTILIZARII TERENULUI
1. OCUPAREA SI UTILIZAREA TERENULUI (CONSTRUCTII EXISTENTE PROTEJATE,
CONSTRUCTII EXISTENTE NEPROTEJATE, SPATII NECONSTRUITE PROTEJATE)
Conform Listei Monumentelor Istorice 2004 zona reprezinta Situl urban "Zona peninsulară
Constanţa", nr. 492 CT-II-s-B-02832, cuprins între Faleza Cazino, Poarta 1, Faleza Port Tomis, Faleza
plaja Modern, bd. Ferdinand până la str. Atelierelor, str. Traian, bd. Marinarilor.
2. TIPURI ADMISE DE OCUPARE SI UTILIZARE
UTILIZĂRI ADMISE
L
- locuinţe individuale,
- echipamente publice de nivel rezidenţial situate la nivelurile inferioare ale imobilului – demisol
sau parter (grădiniţă, creşă, cabinet medical, salon de înfrumusețare, farmacie, etc)
- locuinţe colective (în proprietate privată sau locuinţe sociale),
- spaţii pentru administrarea imobilului,
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- construcţii aferente echipării tehnico-edilitare a ansamblului,
- amenajări aferente – căi de acces carosabile şi pietonale, parcaje pentru vizitatori, garaje
subterane, spaţii plantate, locuri de joacă pentru copii, amenajări pentru sport.
LCE

- locuinţe colective existente (în proprietate privată sau locuinţe sociale),
- echipamente publice de nivel rezidenţial situate la nivelurile inferioare ale imobilului – demisol
sau parter (grădiniţă, creşă, cabinet medical, salon de înfrumusețare, farmacie, etc)
- spaţii pentru administrarea imobilului,
- construcţii aferente echipării tehnico-edilitare a ansamblului, parcaje, spatii verzi amenajate ca
gradini de fatada, fără împrejmuire

UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
L
- se admite conversia unor apartamente din cadrul celor existente, atat la parter cat si la etaje, în
spaţii pentru exercitarea unor profesiuni liberale cu acordul vecinilor limitrofi;
- sunt admise activităţi de cazare turistică în pensiuni amenajate la nivelul întregului imobil,
pensiuni ce vor fi avizate şi clasificate conform legii.
- se admite conversia locuinţelor în echipamente publice de nivel local şi servicii de interes
general (cabinete medicale, farmacii, alimentatie publica, invatamant prescolar, comert) cu acordul
asociaţiilor de proprietari / locatari și al vecinilor limitrofi;
- se admite realizarea unor garaje supraterane sau semi-îngropate cu condiţia acoperirii acestora
în terasă şi organizarea teraselor ca loc de joacă pentru copii, ca spaţiu înverzit şi de odihnă sau
ca loc cu amenajări sportive
- pentru imobilul monument – Vila Sutzu - se admite conversia functionala pentru birouri, cazare
turistica (hotel, pensiune), alimentatie publica, spatii amenajate pentru desfasurarea de profesiuni
liberale, activitati culturale, in vederea impulsionarii actiunilor de reconditionare a cladirii si de
reintroducere in circuitul civil si/sau turistic.
LCE

- se admite conversia unor apartamente din cadrul celor existente, atat la parter cat si la etaje, în
spaţii pentru exercitarea unor profesiuni liberale cu acordul vecinilor limitrofi;
- se admite conversia locuinţelor de la parter în echipamente publice de nivel local şi servicii de
interes general (cabinete medicale, farmacii, comert zilnic) cu acordul asociaţiilor de proprietari /
locatari și al vecinilor limitrofi;
- sunt admise lucrări de consolidare, recompartimentare interioară, anvelopare termică a
imobilelor existente
- este interzisă împrejmuirea terenurilor

3.TIPURI INTERZISE DE OCUPARE SI UTILIZARE
L

- orice funcţiuni incompatibile cu statutul de zonă centrală şi de zonă istorică protejată;
- funcţiuni productive, comerciale şi servicii care generează un trafic important de persoane şi
mărfuri (peste 5 autovehicule mici pe zi sau orice fel de trafic greu), au program prelungit după
orele 2200, produc poluare sau prezintă riscuri tehnologice;
- activităţi productive care utilizează pentru depozitare terenuri vizibile din circulaţiile publice sau
din instituţiile publice;
- anexe pentru creşterea animalelor pentru producţie şi subzistenţă;
- depozite en-gros sau mic-gros;
- depozite de materiale refolosibile; platforme de precolectare a deseurilor urbane amenajate în
alte zone decât cele stabilite de administraţia locală
- depozitarea de substanţe inflamabile sau toxice;
- autobaze, staţii de întreţinere şi spălătorii auto;
- orice lucrări care modifică traseele protejate ale străzilor;
- lucrări de terasament de natura să afecteze amenajările din spaţiile publice şi construcţiile de pe
parcelele adiacente, sau care împiedică scurgerea corectă şi colectarea apelor meteorice.
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LCE

- imobilelor de locuinţe colective existente nu le sunt aplicabile reglementările aprobate prin
HCLM nr. 292/2013, privind reglementarea lucrărilor de construire executate la apartamentele
situate în blocuri de locuinţe (supraetajări, mansardări), cu excepţia închiderilor de balcoane în
baza unor proiecte unitare;
- sunt interzise împrejmuirile de orice tip.

CONDITII DE OCUPARE A TERENULUI
1. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (FORMA, MARIME, DIMENSIUNI, DECLIVITATI)
L - în cadrul Zonei I de protecţie istorică (marcată pe plan) este obligatorie conservarea parcelarului
şi aliniamentului istorice sau reconstituirea acestora pe terenurile virane sau ocupate de
construcţii provizorii; trasarea unui parcelar diferit de cel istoric pe terenurile virane sau ocupate de
construcţii provizorii este posibilă dacă din această trasare rezultă fronturi orientate spre spaţiile
publice care respectă tipurile de front istoric specific insulei din care fac parte noile parcelări;
- executarea de noi parcelări este codiționată de elaborarea unui plan urbanistic de detaliu, atunci
când prin parcelare se modifică accesul carosabil și/sau pietonal la lot și atunci când se propun
artere carosabile noi, conform prevederilor atr. 32, alin (5), lit. b) din Legea 350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. Sunt considerate
construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
- au frontul la stradă de minim 8,00 m pentru clădirile înşiruite şi de minim 12,00m pentru cele
cuplate sau izolate;
- suprafaţa minimă a parcelei este de 150 mp pentru clădirile înşiruite şi de minim 200 mp
pentru cele cuplate sau izolate.
- pentru parcelările existente, executate înainte de 1996, cu dimensiuni ale loturilor inferioare
celor prevăzute de prezentul regulament, autorizarea executării construcţiilor noi se va face cu
respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la normele de igienă şi de protecţie împotriva
incendiilor. – preluare din prevederile “Ghidului cuprinzând precizări, detalieri şi exemplificări pentru
elaborarea şi aprobarea regulamentului local de urbanism de către consiliile locale”, emis în 1997,
de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. De asemenea, pe aceste loturi se
pot autoriza lucrări de consolidare și supraetajare a clădirilor cu respectarea POT și CUT maxim
admise, precum și a regimului de înălțime maxim aprobat prin prezentul regulament.
- în cazul comasărilor se acceptă dimensiuni maxime de front de 24,00 m în cazul fronturilor
continui şi de maxim 36,00 m în cazul fronturilor discontinui.
- clădirile de locuit colective pot fi dispuse pe lot propriu (cu acces dintr-o circulaţie publică) sau pot
fi grupate pe un teren utilizat în comun (cu accesele asigurate din circulaţia publică prin intermediul
unor circulaţii private).
2. IMPLANTAREA CONSTRUCTIILOR IN RAPORT CU CIRCULAȚIILE PUBICE
L

- vor fi respectate alinierile marcate pe plan pentru fiecare unitate teritorială de referinţă;
- în cadrul Zonei I de protecție istorică retragerile de la aliniament sunt determinate de vechiul
fond construit existent. În cadrul acestei zone în general clădirile sunt construite la limita de
proprietate dinspre stradă.
- racordarea aliniamentelor la intersecţia străzilor va respecta următoarele prevederi:
- pentru loturile construite situate în interiorul zonei istorice protejate se păstrează situaţia
existentă,
- pentru loturile neconstruite racordarea se va face prin tăierea colţului cu o linie
perpendiculară pe bisectoarea unghiului dintre aliniamente şi care va avea o lungime de
12,00 m în cazul străzilor de categoria I şi II şi de 8,00 m în cazul străzilor de categoria III.
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3. IMPLANTAREA CONSTRUCTIILOR IN RAPORT CU LIMITELE SEPARATOARE ALE PARCELELOR
L

- va fi respectată limita suprafeţei construibile marcată pe plan; în lipsa marcajului, limita suprafeţei
construibile va fi determinată de retragerile menţionate în continuare;
- în cazul regimului de construire continuu clădirile noi se vor alipi de calcanele clădirilor învecinate
dispuse pe limitele de proprietate până la o distanţă de maxim 15 m de la aliniament;
- în cazul în care parcela se învecinează numai pe una dintre limitele laterale cu o clădire având
calcan pe limita de proprietate, iar pe cealaltă latură se învecinează cu o clădire retrasă de la limita
laterală a parcelei şi având ferestre pe faţada laterală, noua clădire se va alipi de calcanul existent,
iar faţă de limita opusă a parcelei se va retrage obligatoriu la o distanţă egală cu jumătate din
înălţimea la cornişă, dar nu mai puţin decât distanțele specificate în Codul Civil, respectiv: 2 m; se
admite derogarea de la această regulă în cazul parcelelor cu fronturi mai mici de 7 m sau dacă
regimul preponderent de construire pentru insula respectivă este înşiruit;
- în cazul în care parcela se învecinează cu clădiri retrase faţă de limitele laterale ale parcelei, noua
clădire de va retrage obligatoriu faţă de ambele limite laterale ale parcelei la o distanţă egală cu
jumătate din înălţimea la cornişă dar nu mai puţin decât distanțele specificate în Codul Civil,
respectiv: 2 m;
- se interzice construirea pe limita laterală a parcelei dacă aceasta se învecinează cu o parcelă
rezervată unor funcţiuni publice sau unei biserici; în aceste cazuri retragerea faţă de limita laterală va
fi egală cu jumătate din înălţimea la cornişă, dar nu mai puţin de 2 m;
- clădirile vor fi retrase faţă de limita posterioară a parcelei la o distanţă egală cu jumătate din
înălţimea la cornişă dar nu mai puţin de 2 m;
- în cazul regimului de construire continuu clădirile pot fi construite pe limita posterioară a parcelei în
condiţiile realizării unor curţi interioare care să respecte următoarele prevederi:
- curţile vor avea o suprafaţă de minim 18% din suprafaţa parcelei pentru construcţiile cu maxim
2 niveluri dar nu mai puţin de 30 mp şi o lăţime minimă de 4,00 m;
- curţile vor avea o suprafaţă de minim 22% din suprafaţa parcelei pentru construcţiile cu maxim
3-4 niveluri dar nu mai puţin de 30 mp şi o lăţime minimă de 6,00 m;
- se admite reducerea suprafeţelor curţilor interioare la 2/3 din suprafaţa reglementată în cazul
parcelelor de colţ cu suprafaţa de maxim 600 mp, având un unghi de maxim 100, precum şi
pentru parcelele cu adâncimi sub 12,00 m.

4. IMPLANTAREA CONSTRUCTIILOR UNELE IN RAPORT CU ALTELE PE ACEEASI PARCELA
L

- clădirile vor respecta între ele distanţe egale cu media înălţimii fronturilor opuse; această distanţă
se poate reduce la jumătate din înălţime între faţadele fără ferestre sau cu ferestre care nu asigură
luminarea unor încăperi de locuit sau pentru alte activităţi ce necesită lumină naturală;
- se admit derogări în baza unor studii de specialitate (studiu de însorire, avizul Direcției de
sănătate publică, etc.) care să ateste asigurarea condițiilor minime de însorire prevăzute de
legislația specifică.

5. POT MAXIM ADMIS - conform valorilor înscrise în planul de reglementări pentru fiecare zona de
reglementare.
L
POT maxim admis variază între = 60 - 90%
LCE – se menţine POT existent
L
- în toate cazurile în care POT existent / POT istoric este mai mare decât cel prevazut în prezentul
regulament, se poate menține POT existent / POT istoric, conform cadastrului, situație în care se pot
autoriza lucrări de supraetajare și/sau schimbarea funcțiunii dacă sunt respectate celelalte condiții din
prezentul regulament referitoare la regimul de înălțime, CUT și utilizări admise. Astfel, valoarea existentă
a POT se menține până la desființarea clădirilor existente și edificarea unora noi, care vor respecta noile
valori maxime propuse.
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6. INALTIMEA CONSTRUCTIILOR - conform valorilor înscrise în planul de reglementări pentru fiecare
zona de reglementare.
L - înălţimea maximă admisibilă în planul faţadei nu va depăşi înălţimea maximă a insulei; pot fi
adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcţie de volumetria caracteristică străzii, cu condiţia
retragerii acestora după cum urmează:
- atunci când înălțimea nivelului este mai mică sau cel puțin egală cu 3 m, primul nivel suplimentar
se va retrage cu 1,5 m față de planul fațadei dinspre stradă, al doilea nivel suplimentar se va
retrage cu 4,5 m față de planul fațadei dinspre stradă,
- atunci când înălțimea nivelului este mai mare de 3 m se va aplica regula arcului de cerc cu raza
de 4,00 m, continuat cu tangenta sa la 45 grade;
- în cazul în care într-o intersecţie există deja o marcare pe colţ a poziţiei favorizate a clădirilor printrun plus de înălţime, se admite pentru o nouă clădire de colţ depăşirea în planul faţadei a înălţimii
maxime admisibile cu unul sau două niveluri pe o lungime de maxim 15,00 m de la intersecţie, peste
care pot urma alte două niveluri retrase astfel:
- atunci când înălțimea nivelului este mai mică sau cel puțin egală cu 3 m, primul nivel suplimentar
se va retrage cu 1,5 m față de planul fațadei dinspre stradă, al doilea nivel suplimentar se va
retrage cu 4,5 m față de planul fațadei dinspre stradă,
- atunci când înălțimea nivelului este mai mare de 3 m se va aplica regula arcului de cerc cu raza
de 4,00 m, continuat cu tangenta sa la 45 grade;

Lăţimea străzii
între aliniamente (metri)
/ profile standard actuale

Sub 10,0 m
10,0 – 14,0 m
Carosabil - 7 m + trotuare 2x 1,5 m
= 10 m (categoria III)
14,01 – 18,00 m
Carosabil - 7 m + trotuare 2x 3,5 m
= 14 metri (categoria III)
18,01 – 19,00 m

Număr niveluri suplimentare
admise *):
(A) retrase 1,5 m primul nivel
suplimentar, 4,5 m al doilea nivel
suplimentar
(B) în planul faţadei la clădirile de
colţ pe o lungime de maxim 15
metri, apoi retrase (A)
(A) - 1 nivel; (B) - 1 nivel
(A) - 2 niveluri; (B) - 1 nivel

Înălţimea
maximă
admisă
(metri)

Număr niveluri
convenţionale
(H = 3,0 metri)

7 – 10 m
13 m

P+1E+M, P+2E
P+2E+M

15 m

P+3E

(A) (A) - 2 niveluri; (B) - 1 nivel

16 m

P+4E

(A) (A) - 2 niveluri; (B) – 1 nivel

*) în toate cazurile în care construcţiile au acoperiş cu pante de peste 45 grade se admite mansardarea.

- în cazul fronturilor continue, atunci când noua construcţie depăşeşte ca înălţime o construcţie alăturată
viabilă, este obligatoriu ca volumul care se înalţă peste calcanul existent să fie retras de la limita de
proprietate cu minim 2 m, pentru a fi tratat ca faţadă laterală;
- pentru construcţiile cuplate la calcanul unei clădiri existente viabile este obligatorie preluarea
“conturului” calcanului acesteia în zona vizibilă din domeniul public;
- în cazul racordării între străzi cu lăţimi diferite, cu clădiri având regim diferit de înălţime, se va prelungi
regimul cel mai înalt spre strada secundară pe o lungime de de 25,00 m dacă strada are 2 fire de
circulaţie; în cazul în care diferenţa este mai mare de două niveluri, racordarea se va face în trepte;
- în punctele recomandabile (intersecţii, planuri de închidere a unor perspective locale) se pot propune
înălţimi mai mari cu un nivel, în planul faţadei sau retras, justificate prin studii de volumetrie;
- în cazul clădirilor protejate va fi conservat regimul actual de înălţime, dacă proiectul de restaurare
(bazat pe un studiu istoric) nu prevede altfel;
- va fi respectat tipul de aliniere la cornişă specific fiecărei insule;
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- cu excepţia clădirilor protejate, înălţimea acoperişului deasupra cornişei principale sau a streşinii nu va
depăşi gabaritul determinat de un cerc cu raza de 4,00 m şi cu centrul situat în planul orizontal al
cornişei / streşinii.
L
- înălțimea maximă admisă a clădirilor variază între P+2E - P+10E
LCE – se menţine înălțimea existentă

7. ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR
L

- orice intervenţie asupra monumentelor de arhitectură (clasate sau în curs de clasare) se va putea
realiza numai în condiţiile legii;
- în cadrul Zonei I de protecţie istorică este obligatoriu ca toate intervenţiile noi:
- să nu afecteze prezenţa valorilor de identitate culturală,
- să respecte caracteristicile elevaţiilor istorice (conform studiului istoric),
- să păstreze tipurile istorice de acoperire a clădirilor;
- în cadrul Zonei I de protecţie istorică este interzisă, în cazul intervenţiilor noi:
- utilizarea altor culori ale finisajelor decât cele existente în fondul construit tradiţional,
- utilizarea „faţadelor cortină”;
- aspectul clădirilor va ţine seama de caracterul general al zonei şi de arhitectura clădirilor din
vecinătate cu care se află în relaţii de covizibilitate;
- se va asigura o tratare similară a tuturor faţadelor aceleeaşi clădiri;
- se interzice realizarea calcanelor vizibile din circulaţiile publice, iar dacă acest lucru nu poate fi
evitat, calcanul va fi tratat cromatic, în acord cu imobilele valoroase cu care se află în relație de
covizibilitate, pentru diminuarea impactului vizual negativ;
- se recomandă utilizarea tipului dominant de acoperire al clădirilor pentru insula în care se
integrează noile intervenţii – şarpantă cu pantă mică şi învelitoare din olane sau şarpantă cu rupere
de pantă (adăpostind mansarde) şi învelitoare din tablă;
- în cazul acoperirii în terasă acesta poate fi circulabilă, amenajată cu pergole şi înverzită;
- se interzice folosirea azbocimentului pentru acoperirea clădirilor;
- proiectarea faţadelor noilor construcţii va ţine cont de funcțiunile adăpostite, de principalele
caracteristici ale faţadelor învecinate şi va prelua traseele şi registrele majore ale cadrului natural
în care este amplasat imobilul; se interzic faţadele care aduc prin materiale, culoare sau volumetrie
o notă discordantă cu fondul construit valoros existent;
- anexele vizibile din circulaţiile publice se vor armoniza ca finisaje şi arhitectură cu clădirea
principală;
- în cazul conversiei parterului clădirilor în spaţii comerciale, vitrinele de expunere se vor limita strict
la conturul anterior al ferestrelor;
- se interzice finisarea diferită a parterului comercial al clădirilor cu două sau mai multe niveluri;
- pentru autorizarea firmelor sau reclamelor pe fațadă se vor respecta prevederile HCLM nr.
260/11.11.2010, privind aprobarea Regulamentului de signalistică și publicitate la nivelul
Municipiului Constanța, secțiunea dedicată zonelor construite protejate;
- în cazul clădirilor construite pe aliniament ferestrele încăperilor de la parter vor avea deschiderea
înspre interiorul clădirii, iar grilajele de protecţie împotriva intruziunilor nu vor depăşi linia
aliniamentului;
- în cazul clădirilor construite pe aliniament este interzisă dispunerea la nivelul parterului a treptelor,
băncilor sau altor elemente în relief cu următoarele excepţii:
- în cazul trotuarelor de peste 3,00 m sau a străzilor închise circulaţiei auto, se admit rezalitări
de maxim 0,30 m (ancadramente, pilaştri, socluri, burlane, jardiniere etc.),
- în cazul trotuarelor de 1,50 – 3,00 m, se admit rezalitări de maxim 0,16 m (ancadramente,
socluri, burlane, pilaştri etc.),
- în cazul trotuarelor sub 1,50 m nu se admit nici un fel de rezalitări;
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- în cazul clădirilor construite pe aliniament, relieful faţadelor la nivelul etajelor nu va depăşi 0,30m;
- balcoanele deschise sau închise (bovindouri), realizate din fier forjat, zidărie, piatră sau beton
armat vor putea depăşi aliniamentul cu maxim 1,00 m; ele vor fi retrase de la limita clădirilor
adiacente cu minim 2,00 m şi vor avea partea inferioară a consolelor la o înălţime de minim 3,00 m
peste cota trotuarului amenajat; bovindourile nu vor avea lăţimea mai mare de 2,50 m şi suprafaţa
lor (în plan vertical) nu va depăşi 60% din suprafaţa totală a faţadei;
- în vederea autorizării pot fi cerute studii suplimentare de inserţie pentru noile clădiri şi justificări
grafice, fotomontaj sau machetă pentru intervenţii asupra clădirilor existente
- în cazul clădirilor retrase de la aliniament gardurile spre stradă vor prelua elemente de
arhitectură și de compoziție de la clădirile sau împrejmuirile existente în vecinătate, în vederea
încadrării armonioase în sit și în stilul zonei.
- împrejmuirile de pe limitele laterale şi posterioare ale parcelelor vor avea înălţimea maximă de 2
– 2,20 m şi panta de scurgere va fi orientată spre parcela proprietarului împrejmuirii; ele pot fi
opace (necesare pentru protecția împotriva intruziunilor și asigurarea protecției vizuale) sau
transparente dublate cu gard viu.
LCE

- nu este admisă împrejmuirea terenului

8. ACCESE SI CIRCULATII
L

- parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 3,50 m lăţime dintro circulaţie publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obţinut printr-una din proprietăţile
învecinate; pentru loturile construite existente care nu respectă condițiile de mai sus sunt permise
doar lucrări de consolidare, reconfigurări ale construcțiilor existente, reparații capitale și schimbări
funcționale, cu avizul favorabil al unității teritoriale de pompieri;
- în cazul fronturilor continue la stradă se va asigura un acces carosabil în curtea posterioară printrun pasaj dimensionat astfel încât să permită accesul autovehiculelor de stingere a incendiilor (lăţime
minimă 3,00 m, înălţime minimă 4,50 m); pentru aceeaşi clădire distanţa dintre aceste pasaje
măsurată pe aliniament nu va depăşi 30 m;
- în cazul noilor parcelări, fundăturile propuse cu o lungime de peste 30 m vor fi prevăzute cu minim
2 benzi de circulaţie (6,00m), cu trotuar de 1 m lăţime, pe cel puţin pe o latură şi supralărgire pentru
manevrele de întoarcere la capăt;
- în cazul funcţiunilor publice amenajate la demisolul / parterul imobilelor existente, asigurarea
accesului persoanelor cu dificultăţi de deplasare este opțional, astfel încât să nu incomodeze accesul
locatarilor și să nu afecteze spațiile verzi;
- pentru fiecare imobil de locuinţe colective va fi asigurat un acces carosabil de minim 3,00 m lăţime
dintr-o circulaţie pubilcă în mod direct sau prin intermediul unor circulaţii private;

9. STATIONARI SI PAVAJE
L
- se admite staţionarea autovehiculelor numai în afara circulaţiilor publice, în locurile special
amenajate;
- în cazul în care nu se pot asigura în limitele parcelei locurile de parcare normate, se va
demonstra, prin prezentarea formelor legale, realizarea unui parcaj în cooperare ori concesionarea
locurilor necesare într-un parcaj colectiv;
10. ECHIPARE CU RETELE TEHNICO-EDILITARE
L

- toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice existente în zonă;
- în zona istorică protejată vor fi obţinute avize suplimentare pentru săpăturile necesare
branşamentelor în scopul protejării fondului arheologic;
- la clădirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluvială va fi făcută pe sub
trotuar pentru evitarea producerii gheţii în zonele intens circulate,
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- toate noile branşamente pentru reţele edilitare vor fi realizate îngropat; echipamentele tehnice ale
acestora (contoare, reductoare, transformatoare etc.) vor fi dispuse în aşa fel încât să nu afecteze
imaginea percepută din circulaţiile publice în tot teritoriul zonei istorice protejate;
- se interzice dispunerea antenelor TV satelit în locuri vizibile din circulaţiile publice precum şi
dispunerea vizibilă a cablurilor CATV;
- se interzice dispunerea echipamentelor pentru condiţionarea aerului în locuri vizibile din circulaţiile
publice, ele vor fi mascate în planul fațadei.

11. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE
L

- se va asigura amenajarea peisagistică adecvată a curţilor vizibile din circulaţiile
publice;
- vor fi prevăzute spaţii verzi după cum urmează:
• minim 2 mp/locuitor în zonele de locuinţe colective,
• minim 10% din suprafaţa parcelei pentru construcţiile cu funcţiuni de pensiune;
- în grădinile de faţadă ale echipamentelor publice minim 30% din suprafaţa va fi prevăzută cu
plantaţii înalte;
- terenul neocupat cu clădiri, trotuare de gardă şi accese va fi înierbat şi plantat cu plante
ornamentale;
- parcajele la sol vor fi pe cât posibil înierbate.

Se vor respecta prevederile HCJC nr.152/22.05.2013 privind stabilirea suprafetelor minime de spatii verzi
si a numarului minim de arbusti, arbori, plante decorative si flori aferente fiecarei parcele.

POSIBILITATI MAXIME DE UTILIZARE A TERENULUI
1. CUT MAXIM ADMIS (mp ADC / mp teren) - conform valorilor înscrise în planul de reglementări pentru
fiecare zona de reglementare.
L
CUT maxim admis variază între 2,40 – 11,00
LCE – se menţine CUT existent
2. CONDITII DE DEPASIRE A CUT
2.1. În toate cazurile în care CUT existent este mai mare decât cel prevazut în prezentul regulament, se
poate menține CUT existent până la desființarea clădirilor existente și edificarea unora noi, care vor
respecta noile valori maxime propuse.
2.2. În cazul în care, pentru realizarea unor obiective cu destinaţii semnificative pentru municipiul
Constanţa sau care sunt propuse pe amplasamente reprezentative în configuraţia urbană locală, este
necesară depășirea coeficientului de utilizare a terenului, acest lucru poate fi realizat doar prin
modificarea planului urbanistic în integralitatea sa, din inițiativa și cu finanțarea autorității administrației
publice locale, conform Legii nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind amenajarea
teritoriului și urbanismul.
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TDS
– TERENURI CU DESŢINATIE SPECIALĀ –

DISPOZITII APLICABILE IN ZONA
Eliberarea autorizaţiilor de construire se va face cu respectarea normelor specifice şi cu avizele
ministerelor tutelare conform legilor în vigoare. Totuși, având în vedere situarea în interiorul zonei
protejate din considerente istorice şi arhitectural – urbanistice a locațiilor în care pot fi amplasate noi
obiective cu destinație specială, sunt necesare precizări legate mai ales de aspectul exterior al clădirilor.
Imobilele cu valoare de monument nu vor prelua indicatorii urbanistici corespunzatori U.T.R.urilor in care se incadreaza.
Pentru aceste imobile se pastreaza P.O.T., C.U.T. si H existente si sunt permise:

- modificari interioare, lucrari de restaurare, consolidare, case sa nu modifice anvelopanta cladirii;
- crestere P.O.T. existent cu 5% pentru mici extinderi, S=15-25mp, pentru realizarea unor dotari anexe;
- amenajari ale subsolurilor si podurilor cu crestere corespunzatare C.U.T., pana la C.U.T. maxim = 4.0
1. OCUPAREA SI UTILIZAREA TERENULUI (CONSTRUCTII EXISTENTE PROTEJATE,
CONSTRUCTII EXISTENTE NEPROTEJATE, SPATII NECONSTRUITE PROTEJATE)
Conform Listei Monumentelor Istorice 2004 zona reprezintă Situl urban "Zona peninsulară Constanţa", nr.
492 CT-II-s-B-02832, cuprins între Faleza Cazino, Poarta 1, Faleza Port Tomis, Faleza plaja Modern,
bd. Ferdinand până la str. Atelierelor, str. Traian, bd. Marinarilor.
2. TIPURI ADMISE DE OCUPARE SI UTILIZARE
UTILIZĂRI ADMISE
TDS - cazarma (birouri administrative), unități ale MAN și MI;
UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
TDS - fără precizări.
3.TIPURI INTERZISE DE OCUPARE SI UTILIZARE
TDS - fără precizări.

CONDITII DE OCUPARE A TERENULUI
1. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (FORMA, MARIME, DIMENSIUNI, DECLIVITATI)
TDS - conform normelor specifice.
2. IMPLANTAREA CONSTRUCTIILOR IN RAPORT CU CAILE DE CIRCULATIE
TDS - conform normelor specifice.
3. IMPLANTAREA CONSTRUCTIILOR IN RAPORT CU LIMITELE SEPARATOARE ALE PARCELELOR
TDS - conform normelor specifice.
4. IMPLANTAREA CONSTRUCTIILOR UNELE IN RAPORT CU ALTELE PE ACEEASI PARCELA
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TDS - conform normelor specifice.
5. POT
TDS - conform normelor specifice
6. INALTIMEA CONSTRUCTIILOR
TDS - conform normelor specifice
7. ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR
TDS - orice intervenţie asupra monumentelor de arhitectură (clasate sau în curs de clasare) se va putea
realiza numai în condiţiile legii;
- în cadrul Zonei I de protecţie istorică este obligatoriu ca toate intervenţiile noi:
• să nu afecteze prezenţa valorilor de identitate culturală,
• să respecte caracteristicile elevaţiilor istorice (conform studiului istoric),
• să păstreze tipurile istorice de acoperire a clădirilor;
- în cadrul Zonei I de protecţie istorică este interzisă, în cazul intervenţiilor noi:
• utilizarea altor culori ale finisajelor decât cele existente în fondul construit tradiţional,
• utilizarea „faţadelor cortină”;
- aspectul clădirilor va ţine seama de caracterul general al zonei şi de arhitectura clădirilor din
vecinătate cu care se află în relaţii de covizibilitate.
8. ACCESE SI CIRCULATII
TDS - conform normelor specifice.
9. STATIONARI SI PAVAJE
TDS - conform normelor specifice.
10. ECHIPARE CU RETELE TEHNICO-EDILITARE
TDS - toate clădirile vor fi racordate la reţelele tehnico-edilitare publice existente în zonă;
- în zona istorică protejată vor fi obţinute avize suplimentare pentru săpăturile necesare
branşamentelor în scopul protejării fondului arheologic;
- toate noile branşamente pentru reţele edilitare vor fi realizate îngropat; echipamentele tehnice ale
acestora (contoare, reductoare, transformatoare etc.) vor fi dispuse în aşa fel încât să nu afecteze
imaginea percepută din circulaţiile publice în tot teritoriul zonei istorice protejate.
11. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE
TDS - conform normelor specifice.

POSIBILITATI MAXIME DE UTILIZARE A TERENULUI
1. CUT MAXIM ADMIS (mp ADC / mp teren)
TDS - conform normelor specifice
2. CONDITII DE DEPASIRE A CUT
TDS - fără precizări.
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SP
– ZONA SPAŢII PUBLICE –

DISPOZITII APLICABILE IN ZONA
Imaginea spaţiilor publice din peninsulă are o importanţă deosebită, ţinând cont atât de potenţialul turistic
al zonei, cât şi de rolul ei la nivelul oraşului. Transformarea unei părţi importante a arterelor carosabile
din zonă în pietonale implică schimbări majore de infrastructură dar şi de folosinţă a spaţiului.
Sunt necesare proiecte de specialitate care să stabilească caracteristicile elementelor de mobilier urban,
precum şi caracteristicile îmbrăcăminţii străzilor carosabile şi a pietonalelor, a plantaţiilor de aliniament şi
împrejmuirilor pentru asigurarea unei imagini unitare la nivelul peninsulei.
Această zonă de reglementare cuprinde întreg teritoriul din interiorul ariei de studiu care nu este acoperit
de o altă reglementare funcțională, distingându-se două tipuri de spații publice, explicitate prin două
subzone de reglementare:
SPS – spații publice tip scuar urban (piațetele situate la intersecția unor circulații publice);
SPI – spații publice de incintă (spațiile similare curților interioare, situate de regulă în incinta zonelor cu
locuințe colective, spre partea posterioară a loturilor).

NATURA OCUPARII SI UTILIZARII TERENULUI
1. OCUPAREA SI UTILIZAREA TERENULUI (CONSTRUCTII EXISTENTE PROTEJATE,
CONSTRUCTII EXISTENTE NEPROTEJATE, SPATII NECONSTRUITE PROTEJATE)
Conform Listei Monumentelor Istorice 2004 zona reprezintă Situl urban "Zona peninsulară
Constanţa", nr. 492 CT-II-s-B-02832, cuprins între Faleza Cazino, Poarta 1, Faleza Port Tomis, Faleza
plaja Modern, bd. Ferdinand până la str. Atelierelor, str. Traian, bd. Marinarilor.
2. TIPURI ADMISE DE OCUPARE SI UTILIZARE
UTILIZĂRI ADMISE
SP - sunt admise următoarele activităţi:
- circulaţii publice carosabile şi pietonale, pieţe publice,
- amenajări specifice pentru organizarea şi agrementarea parcursurilor pietonale – iluminat
public, decorativ şi pentru punerea în valoare a unor monumente de arhitectură, arheologice sau
a unor instituţii publice, locuri pentru odihnă, alte tipuri de mobilier urban (pubele, locuri pentru
fumat etc.), plantaţii ornamentale şi de aliniament (se va urmări crearea unor „drumuri de umbră”
de-a lungul principalelor pietonale),
- amenajări pentru punerea în valoare a relaţiei cu elemente de cadru natural – puncte de
belvedere de-a lungul pietonalului de cornişă prevăzute cu locuri pentru odihnă, pergole,
R35

EXPACO SRL
Sos. Nicolae Titulescu nr. 94 bl. 14-14A apt 177, Bucuresti, tel +40721201998 e-mail expaco@gmail.com

umbrare, punct de apă (ţâşnitoare, cişmea), alte elemente de mobilier specifice (ex: instrumente
optice de tip telescop / binoclu),
- accese pietonale la funcţiunile situate în subteran (muzeul arheologic propus, parcaje
subterane etc.),
- activităţi specifice de amenajare / reamenajare, reparaţii şi întreţinere a circulaţiilor carosabile
şi pietonale (pavare, asfaltare, curăţenie etc.).
UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIŢIONĂRI
SP - sunt admise amenajările pentru instalarea şi desfăşurarea unor evenimente culturale sau sportive
temporare cu condiţia ca acestea să nu afecteze zonele plantate, clădirile şi siturile protejate sau
elementele de mobilier urban existente;
- sunt admise activităţile de comerţ ambulant (mai ales cele cu specific local și sezonier) în zonele
desemnate de către administraţia domeniului public cu condiţia ca acestea să nu incomodeze
activităţile de promenadă şi odihnă şi să nu afecteze spaţiile plantate, clădirile şi siturile protejate;
- în zona SPS situată în vecinătatea Edificiului Roman cu Mozaic sunt admise următoarele
funcţiuni: informare turistică, comerț specific, alimentație publică în spații de mici dimensiuni,
servicii publice (sediu poliție, grupuri sanitare, centre de prim ajutor, loisir urban, etc)
- este admisă amenajarea parcajelor publice (subterane) dacă au acces direct dintr-o arteră
carosabilă şi dacă nu afectează imaginea unor clădiri sau situri protejate;
- elemente constructive care asigură iluminarea şi ventilarea spaţiilor subterane cu condiţia ca
acestea să nu afecteze imaginea clădirilor şi siturilor protejate şi să se integreze în imaginea de
ansamblu a obiectelor de mobilier urban;
- sunt admise elementele de signaletică pentru orientarea turiştilor cu condiţia ca amplasarea
acestora să nu afecteze clădirile şi siturile protejate.
3.TIPURI INTERZISE DE OCUPARE SI UTILIZARE
SP - orice funcţiuni, utilizări sau amenajări incompatibile cu statutul de zonă centrală şi de zonă istorică
protejată;
- construcţiile provizorii sau permanente de orice natură, altele decât cele prevăzute la Articolele 1
şi 2;
- orice lucrări care modifică traseele protejate ale străzilor; în zonele în care se propune închiderea
unor străzi / porţiuni de străzi pentru circulaţia auto amenajările propuse vor evidenţia obligatoriu
traseul iniţial al străzilor protejate;
- orice funcţiuni sau amenajări care produc diminuarea valorii peisagistice şi ecologice prin
agresarea peisajului, poluarea de orice fel;
- deversările de ape uzate în rigolele circulaţiilor publice;
- spălarea maşinilor în spaţiile publice;
- depozitări de materiale refolosibile;
- platforme de precolectare a deseurilor urbane vizibile din circulațiile publice carosabile
- lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spaţiile publice sau care împiedică
scurgerea corectă, evacuarea şi colectarea apelor meteorice;
- se interzice tăierea sau toaletarea arborilor fără autorizaţia autorităţii locale abilitate .

CONDITII DE OCUPARE A TERENULUI
1. CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (FORMA, MARIME, DIMENSIUNI, DECLIVITATI)
SP
- nu are obiect.
2. IMPLANTAREA CONSTRUCTIILOR IN RAPORT CU CIRCULAȚIILE PUBLICE
SP
- nu are obiect .
3. IMPLANTAREA CONSTRUCTIILOR IN RAPORT CU LIMITELE SEPARATOARE ALE PARCELELOR
SP
- nu are obiect.
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4. IMPLANTAREA CONSTRUCTIILOR UNELE IN RAPORT CU ALTELE PE ACEEASI PARCELA
SP
- nu are obiect.
5. POT
SP
- se va detalia separat fiecare astfel de zonă identificată prin partea desenată a documentației;
- zonele nedetaliate de prezenta documentaţie vor face obiectul unor studii viitoare, iniţiate de
administraţia publică locală, care vor fi avizate de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi
Urbanism.
6. INALTIMEA CONSTRUCTIILOR
SP
- se va detalia separat fiecare astfel de zonă identificată prin partea desenată a documentației;
- zonele nedetaliate de prezenta documentaţie vor face obiectul unor studii viitoare, iniţiate de
administraţia publică locală, care vor fi avizate de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi
Urbanism.
7. ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR
SP
- se va detalia separat fiecare astfel de zonă identificată prin partea desenată a documentației.
- zonele nedetaliate de prezenta documentaţie vor face obiectul unor studii viitoare, iniţiate de
administraţia publică locală, care vor fi avizate de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi
Urbanism.
8. ACCESE SI CIRCULATII
SP
- se va detalia separat fiecare astfel de zonă identificată prin partea desenată a documentației.
- zonele nedetaliate de prezenta documentaţie vor face obiectul unor studii viitoare, iniţiate de
administraţia publică locală, care vor fi avizate de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi
Urbanism.
9. STATIONARI SI PAVAJE
SP
- se va detalia separat fiecare astfel de zonă identificată prin partea desenată a documentației.
- zonele nedetaliate de prezenta documentaţie vor face obiectul unor studii viitoare, iniţiate de
administraţia publică locală, care vor fi avizate de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi
Urbanism.
10. ECHIPARE CU RETELE TEHNICO-EDILITARE
SP
- toate reţelele se vor poza în canale subterane, vizitabile sau cu acces facil; se va evita
amplasarea de complexe edilitare (statii de transformare etc).
- se va asigura în mod special evacuarea rapidă şi captarea apelor meteorice în reţeaua de
canalizare pluvială;
- toate noile branşamente pentru electricitate şi telecomunicaţii vor fi realizate îngropat.
11. SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE
SP
- se recomandă ca pentru îmbunătăţirea microclimatului şi pentru protecţia construcţiilor
să se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese
- se va detalia separat fiecare astfel de zonă identificată prin partea desenată a documentației.
- zonele nedetaliate de prezenta documentaţie vor face obiectul unor studii viitoare, iniţiate de
administraţia publică locală, care vor fi avizate de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi
Urbanism.

POSIBILITATI MAXIME DE UTILIZARE A TERENULUI
1. CUT ADMIS
SP
- se va detalia separat fiecare astfel de zonă identificată prin partea desenată a documentației.
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- zonele nedetaliate de prezenta documentaţie vor face obiectul unor studii viitoare, iniţiate de
administraţia publică locală, care vor fi avizate de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi
Urbanism.
2. CONDITII DE DEPASIRE A CUT
SP
- nu are obiect.
Întocmit:
Arh. Mirela BĀNCESCU
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