
 
 

Regulament de acces 
în  Zona Peninsulară a Municipiului Constanța 

 
Capitolul 1. Scopul și delimitarea zonei de aplicabilitate 

 
 
 Art.1. Scopul reglementării accesului în această zonă este acela de protejare a acestei 

părți urbanistice importante a Municipiului Constanța, cu numeroase vestigii antice și clădiri 
monument, având stiluri și caracteristici bine definite. 

 
 Art.2. Zona Peninsulară (incluzând Piața Ovidiu și Faleza Cazino Constanța) a fost 
supusă unui amplu proces de reabilitare și amenajare urmărind punerea în valoare a 

numeroaselor obiective turistice precum și îmbunătățirea sistemului de promovare și de 
comerț modern. 

 
 Art.3. Utilizare de termeni și prescurtări: 
 Z.P.         - Zona Peninsulară a Municipiului Constanța; 

 Permis acces  Z.P. - Actul emis de Primăria Municipiului Constanța în baza căruia se  
     realizează accesul vehiculelor în Zona Peninsulară;  

  
Regulament Z.P. - Ansamblul de norme și obligații stabilit în vederea reglementării   
                           accesului vehiculelor  în  Zona Peninsulară a Municipiului Constanța; 

       Rezidenți      - Persoane fizice/juridice care locuiesc sau au sediul social/punct    
de lucru în zona de aplicabilitate a Regulamentului de acces în     

Zona Peninsulară a Municipiului Constanța; 
       Vehicule             - Autovehicule, motorete, motociclete, ATV- uri, biciclete cu motor  

                                  sau alte vehicule din categoria mopedelor cât și vehicule cu  
                                  tracțiune animală.  
  

 Art.4. Delimitarea Zonei Peninsulare  
 Zona Peninsulară a Municipiului Constanța este împărțită din punct de vedere al 

destinației în: 
1) Zone exclusiv pietonale (cu destinație pietonală cu excepția desfăşurării unor 

evenimente sociale, culturale și/sau sportive, a executării de lucrări de construire, 

amenajare și modernizare, în situații de intervenție pentru situații de urgență sau 
situații speciale):  

• Faleza Cazino Constanța; 
• Bd. Tomis (segmentul cuprins între Str. Vasile Alecsandri și Str. Sulmona și 

segmentul cuprins între Str. Sulmona și Piața Ovidiu); 

• Piața Ovidiu și Str. Vasile Canarache (segmentul cuprins între Str. Petru Rareș 
și Piața Ovidiu);  

Intrarea și/sau ieșirea vehiculelor în/din aceste zone se realizează prin 
punctele stabilite în Anexa nr.1.  

 

2)  Zone ocazional carosabile (cu destinație preponderent pietonală și ocazional 
carosabilă): 

• Str. 9 Mai; 
• Str. Arhiepiscopiei; 
• Str. C. A. Rosetti; 

• Str. Callatis; 
• Str. Căpitan Vasile Țurcanu; 

• Str. Constantin Brâncoveanu; 
• Str. Crângului; 
• Str. Cristea Georgescu; 



• Str. Dianei; 
• Str. Dimitrie Cantemir; 

• Str. Doinei; 
• Str. Dr. Aristide Karatzali; 

• Str. Dr. Francisc Reiner; 
• Str. Ecaterina Varga (segmentul cuprins între Str. Vasile Alecsandri și Str. 

Callatis); 

• Str. Grigore Tocilescu; 
• Str. Horia; 

• Str. Ion Theodorescu Valahu; 
• Str. Krikor H. Zambaccian; 
• Str. Maior Gheorghe Șonțu; 

• Str. Marcus Aurelius; 
• Str. Mircea cel Bătrân (segmentul cuprins între Str. Vasile Alecsandri și Piața 

Ovidiu); 
• Str. Nicolae Titulescu; 
• Str. Orient; 

• Str. Ovidiu; 
• Str. Petru Rareș; 

• Str. Poștei; 
• Str. Profesor Doctor Ion Cantacuzino; 

• Str. Remus Opreanu; 
• Str. Revoluției din 22 Decembrie 1989; 
• Str. Sulmona; 

• Str. Traian (segmentul cuprins între Str. Vasile Alecsandri și Piața Ovidiu); 
• Str. Vasile Alecsandri; 

• Str. Vasile Canarache (segmentul cuprins între Str. Termele Romane și Str. 
Petru Rareș); 

• Str. Vântului. 

 Intrarea și/sau ieșirea vehiculelor în/din aceste zone se realizează prin punctele 
stabilite în Anexa nr.2. La punctele de intrare selecția vehiculelor fiind realizată prin 

intermediul elementelor mobile (bariere, bolarzi) în timp ce la punctele de ieșire circulația 
se va desfășura cu respectarea indicatoarelor de semnalizare rutieră. 
 

 Art.5. Străzile din Zona Peninsulară devin astfel preponderent pietonale, delimitarea 
fizică între zona centrală a străzilor (ocazional carosabilă) și zonele laterale ale acestora 

(destinate exclusiv pietonilor) fiind realizată prin utilizarea unor culori și tipuri diferite de 
pavaj sau prin borduri și trotuar.  
  Circulația rutieră prin Zona Peninsulară este permisă ocazional pentru aprovizionare, 

pentru furnizorii serviciilor de utilități publice, pentru rezidenți, pentru instituții publice, 
pentru organizarea unor evenimente sociale, culturale sau sportive și pentru situații de 

urgență sau situații excepționale.   
 
Capitolul 2. Legislație 

 
 Art.6. Legislația aplicabilă în domeniu, fără a fi însă limitativă: 

- Legea nr. 350/2001 modificată și completată, privind amenajarea teritoriului și 
urbanismul; 

- Legea nr. 190/2013, privind aprobarea O.U.G. nr. 7/2011 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
- Legea nr. 153/2011 actualizată, privind măsurile de creștere a calității arhitectural-

ambientale a clădirilor; 
- Legea nr. 422/2001 republicată și actualizată, privind protejarea monumentelor 

istorice; 

- Legea nr. 52/2003 republicată, privind transparența decizională în administrația 
publică;  



- Legea nr. 155/2010 republicată, actualizată, Poliției Locale; 
- H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și 

funcționare a Poliției Locale; 
- Legea nr. 60/1991 republicată, privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice; 

- O.U.G. nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, republicată, actualizată; 
- H.G. nr. 1.391 din 4 octombrie 2006, pentru aprobarea regulamentului de aplicare a 

O.U.G. nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice; 

- O.G. nr. 2/2001 actualizată, privind regimul juridic al contravențiilor; 
- H.C.L. nr. 184/2013 privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția 

mediului, întreținere și înfrumusețare a Municipiului Constanța; 
- Legea nr. 421/2002, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate 

pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor 

administrativ-teritoriale; 
 

Capitolul 3. Accesul vehiculelor și reglementări specifice în Zona Peninsulară a 
Municipiului Constanța  
 

Art.7.Caracteristica de accesibilitate generală 
(1) În Zona Peninsulară, pe căile de acces, sunt prevăzute elemente fixe/mobile 

și/sau piese de mobilier urban pentru limitarea sau selecția accesului vehiculelor. 
(2) Accesul și identificarea vehiculelor în interiorul Zonei Peninsulare se face în baza 

unui Permis de Acces cu excepția situațiilor prevăzute în mod expres în regulament. 
(3) Emiterea Permisului de Acces în Zona Peninsulară se face de către Direcția 

Gestionare Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, după depunerea 

cererilor și documentelor necesare prin următoarele modalități: 
- Online, pe site-ul: www.primăria-constanța.ro; 

- Poștă electronică: avize.zona_peninsulara@primaria-constanta.ro; 
- Poștă/Curier: Str. Mihail Kogălniceanu nr.28, Constanța; 
- La ghișeul situat pe str. Ecaterina Varga nr.25-27 (program: 08:00-16:00); 

 (4) Solicitarea de emitere a unui Permis de Acces se poate face de către: 
- rezidenți persoane fizice; 

- rezidenți persoane juridice; 
- instituții publice;  
- organizatorii de evenimente; 

- furnizorii de servicii sau produse; 
- alte persoane fizice/juridice în cazul situațiilor excepționale. 

(5) Este admis accesul fără solicitarea Permisului de Acces pentru următoarele 
categorii de vehicule dacă au greutatea de maxim 3,5 tone:  

- autovehiculele aparținând M.A.I., I.G.S.U, M.Ap.N., S.M.U.R.D. și Serviciul 

Ambulanță, aflate în misiune;  
- autovehiculele aparținând ambasadelor sau consulatelor precum și ale 

coloanelor oficiale însoțite; 
- autovehiculele aparținând Prefecturii Constanța, Consiliului Județean Constanța, 

Poliției Locale, Primăria Municipiului Constanța care se deplasează în zonă în 

interes de serviciu;    
- autovehicule ce participă la evenimente religioase (nuntă, botez, înmormântare) 

la instituțiile de cult din Zona Peninsulară, aflate în coloană, accesul fiind permis 
doar pentru perioada desfășurării evenimentului religios până la ora 19,00; 

- autovehicule autorizate în regim de taxi, care transportă persoane în/din Zona 

Peninsulară, fără staționarea în zonă. 
 

 Art.8.Accesul vehiculelor în zona peninsulară: 
(1)  Intrare și ieșirea vehiculelor se efectuează prin punctele prevăzute în Anexa nr.1 

și 2, în care sunt amplasate elemente fixe/mobile (bariere manuale/automate, bolarzi, 

mobilier urban) pentru blocarea/selecția accesului vehiculelor.  



(2) a) Deplasarea vehiculelor în Zona Peninsulară se face pe drumul cel mai scurt 
între punctul de intrare, amplasamentul destinație (rezidență, spațiu comercial, instituție, 

loc desfășurare eveniment) și punctul de ieșire; 
      b) Deplasarea vehiculelor destinate asigurării întreținerii sau intervențiilor în 

domeniul public, la clădiri, rețele de utilități publice, etc. se va realiza similar 
reglementărilor de la litera a), sau pe un traseu optim ce cuprinde succesiv punctele de 
oprire/intervenție. 

(3) Viteza de deplasare a vehiculelor în Zona Peninsulară este de maxim 30 km/h, 
pietonii și activitățile desfășurate în perimetrul Zonei Peninsulare având prioritate în raport 

cu deplasarea vehiculelor; 
(4) Modelul Permiselor de Acces în Zona Peninsulară, al cererii pentru eliberarea 

acestor permise  și al angajamentului sunt cuprinse în Anexele nr. 4-15; 

(5) Zonele prin care se permite intrarea/ieșirea vehiculelor, traseele și harta 
indicatoarelor rutiere în Zona Peninsulară sunt cuprinse în Anexele nr. 1, 2 și 3; 

(6) Motoretele, motocicletele, ATV- urile, bicicletele cu motor sau alte vehicule din 
categoria mopedelor cât și vehiculele cu tracțiune animală se supun reglementărilor de 
acces ca și vehiculele.    

  
 Art.9.Tipurile de Permise de Acces în Zona Peninsulară, perioada de valabilitate și 

programul de acces: 
(1) PERMIS DE ACCES PENTRU REZIDENȚI PERSOANE FIZICE – pe perioada 

valabilității actului de deținere a locuinței situată în Zona Peninsulară, pentru 
vehiculul deținut cu masa maximă admisă mai mică sau egală cu 2.500 kg; permite 
accesul doar în zonele ocazional carosabile; 

(2) PERMIS DE ACCES PENTRU REZIDENȚI PERSOANE JURIDICE – pe perioada 
valabilității actului de deținere a spațiului comercial și a locului de parcare aferent 

situate în Zona Peninsulară, pentru vehiculul deținut cu masa maximă admisă mai 
mică sau egală cu 3.500 kg; permite accesul doar în zonele ocazional carosabile; 
(3) PERMIS DE ACCES PENTRU EVENIMENTE - în perioada aprobată, pentru 

vehiculele ce transportă materiale pentru amenajarea locaţiilor sau care participă la 
desfăşurarea unor evenimente sociale, culturale sau sportive, etc.; permite accesul 

atât către zonele ocazional carosabile cât și către zonele exclusiv pietonale, cu 
indicarea amplasamentului și traseului de urmat; 
(4) PERMIS DE ACCES PENTRU APROVIZIONARE - anual, în intervalul orar 

02:00-10:00, pentru vehiculele de transport marfă cu masa maximă admisă mai 
mică sau egală cu 3.500 kg; permite accesul doar în zonele ocazional carosabile, pe 

drumul cel mai scurt;  
(5) PERMIS DE ACCES PENTRU INSTITUȚII PUBLICE – anual, pentru vehiculele 
instituțiilor de interes public,  cu masa maximă admisă mai mică sau egală cu 3.500 

kg, în vederea unei bune desfășurări a activității acestora; permite accesul atât către 
zonele ocazional carosabile cât și către zonele exclusiv pietonale, pe drumul cel mai 

scurt, fiind interzisă parcarea în zonele exclusiv pietonale; 
(6) PERMIS DE ACCES PENTRU AMENAJĂRI – în perioada aprobată, pentru 
vehiculele utilizate în cadrul  lucrărilor de construire, amenajare sau modernizare; 

permite accesul atât către zonele ocazional carosabile cât și către zonele exclusiv 
pietonale, cu indicarea traseului de urmat și amplasamentului; 

(7) PERMIS DE ACCES PENTRU FURNIZORII SERVICIILOR DE UTILITĂȚI 
PUBLICE – anual, pentru vehiculele furnizorilor de servicii de utilități publice, care 
efectuează lucrări sau intervenții în zonă cu masa maximă admisă mai mică sau 

egală cu 3.500 kg; permite accesul atât către zonele ocazional carosabile cât și către 
zonele exclusiv pietonale, pe drumul cel mai scurt; 

 (8) PERMIS DE ACCES PENTRU FURNIZORII SERVICIILOR DE CATERING, 
POȘTĂ SAU CURIERAT - anual, pentru vehiculele de transport, având masa 
maximă admisă mai mică sau egală cu 3.500 kg, care efectuează livrări în zonă; 

permite accesul doar în zonele ocazional carosabile, pe drumul cel mai scurt, fiind 
interzisă parcarea în zonă;  



(9) PERMIS DE ACCES SITUAȚII EXCEPȚIONALE – în perioada aprobată, în cazul 
situațiilor excepționale, cu avizul Comisiei de Circulație; permite accesul atât către 

zonele ocazional carosabile cât și către zonele exclusiv pietonale, cu indicarea 
traseului de urmat și amplasamentului; 

 
 

Art.10. Documentația necesară pentru fiecare tip de Permis de Acces în Zona 

Peninsulară: 
(1) Pentru PERMIS DE ACCES PENTRU REZIDENȚI PERSOANE FIZICE: 

     - solicitare scrisă (conține în mod obligatoriu număr de telefon sau e-mail); 
      - copie conform cu originalul a următoarelor documente: 

• BI/CI; 

• Certificat înmatriculare vehicul; 
• Poliţa de asigurare obligatorie (R.C.A.); 

• Documente justificative în cazul în care domiciliul din actul de identitate 
nu se află în zona peninsulară (de ex. contract de închiriere) sau în care 
solicitantul nu este proprietarul autovehiculului (de ex. contract de 

leasing); 
• Autorizaţia de circulaţie pe trama stradală a Municipiului Constanța 

(pentru vehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 2,5 t); 
• Declarație pe propria răspundere conform anexa 6.1;   

 
(2) Pentru PERMIS DE ACCES PENTRU REZIDENȚI PERSOANE JURIDICE: 

      - solicitare scrisă (conține în mod obligatoriu număr de telefon sau e-mail); 

      - copie conform cu originalul a următoarelor documente: 
• BI/CI reprezentant legal; 

• Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului; 
• Certificat de înregistrare fiscală; 
• Certificat înmatriculare vehicul; 

• Poliţa de asigurare obligatorie (R.C.A.); 
• Certificat constatator pentru punctul de lucru sau sediu (în cazul 

operatorilor economici, care au sediul în altă parte decât în Zona 
Peninsulară); 

• Documente justificative în cazul în care societatea nu este proprietarul 

vehiculului (de ex. contract de leasing); 
• Autorizaţia de circulaţie pe trama stradală a Municipiului Constanța 

(pentru vehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 2,5 t); 
• Declarație pe propria răspundere conform anexa 6.2;     
• Dovada deținerii locurilor cu destinația de parcare pentru numărul de 

vehicule pentru care se solicită permis de acces. În cazul în care locurile 
de parcare nu pot fi asigurate în totalitate sau parțial în interiorul 

proprietății sau spațiului deținut de societate, se pot asigura locuri de 
parcare pe un alt teren din Zona Peninsulară deținut de societate aflat la 
o distanță de maxim 500 metri de sediul/punctul de lucru societății 

solicitante, cu destinația de parcare. 
 

(3) Pentru PERMIS DE ACCES PENTRU EVENIMENTE:  
- solicitare scrisă (conține în mod obligatoriu număr de telefon sau e-mail); 
- copie conform cu originalul a următoarelor documente: 

• BI/CI reprezentant legal; 
• Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului; 

• Certificat de înregistrare fiscală; 
• Certificat înmatriculare vehicul; 
• Poliţa de asigurare obligatorie (R.C.A.); 

• Acord Desfăşurare Activitate/Autorizație de Funcționare, emis/ă de către 
Primăria Municipiului Constanța; 



• Documente justificative; 
• Autorizaţia de circulaţie pe trama stradală a Municipiului Constanța 

(pentru vehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 2,5 t); 
• Declarație pe propria răspundere conform anexa 6.2;   

 
(4) Pentru PERMIS DE ACCES PENTRU APROVIZIONARE: 

- solicitare scrisă (conține în mod obligatoriu număr de telefon sau e-mail); 

- copie conform cu originalul a următoarelor documente: 
• BI/CI reprezentant legal; 

• Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului; 
• Certificat de înregistrare fiscală; 
• Certificat înmatriculare vehicul; 

• Poliţa de asigurare obligatorie (R.C.A.); 
• Documente justificative (contract furnizare/aprovizionare, etc.); 

• Autorizaţia de circulaţie pe trama stradală a Municipiului Constanța 
(pentru vehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 2,5 t); 

• Declarație pe propria răspundere conform anexa 6.2;   

 
(5) Pentru PERMIS DE ACCES PENTRU INSTITUȚII PUBLICE:  

- solicitare scrisă (conține în mod obligatoriu număr de telefon sau e-mail); 
- copie conform cu originalul a următoarelor documente: 

• BI/CI reprezentant legal; 
• Certificat de înregistrare fiscală; 
• Certificat înmatriculare vehicul; 

• Poliţa de asigurare obligatorie (R.C.A.); 
• Documente justificative; 

• Autorizaţia de circulaţie pe trama stradală a Municipiului Constanța 
(pentru vehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 2,5 t); 

• Declarație pe propria răspundere conform anexa 6.2;   

 
 (6) Pentru PERMIS DE ACCES PENTRU AMENAJĂRI:  

- solicitare scrisă (conține în mod obligatoriu număr de telefon sau e-mail); 
- copie conform cu originalul a următoarelor documente:  

• BI/CI reprezentant solicitant; 

• Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului; 
• Certificat de înregistrare fiscală; 

• Certificat înmatriculare vehicul; 
• Poliţa de asigurare obligatorie (R.C.A.); 
• Autorizaţie de Construire/ Autorizație de Desființare/ Autorizație de 

intervenție în domeniul public etc; 
• Documente justificative; 

• Autorizaţia de circulaţie pe trama stradală a Municipiului Constanța 
(pentru vehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 2,5 t); 

• Declarație pe propria răspundere conform anexa 6.2; 

 
(7) Pentru PERMIS DE ACCES PENTRU FURNIZORII SERVICIILOR DE 

UTILITĂȚI PUBLICE:  
- solicitare scrisă (conține în mod obligatoriu număr de telefon sau e-mail); 
- copie conform cu originalul a următoarelor documente:  

• BI/CI reprezentant legal; 
• Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului; 

• Certificat de înregistrare fiscală; 
• Certificat înmatriculare vehicul; 
• Poliţa de asigurare obligatorie (R.C.A.); 

• Autorizaţia de Construire/ Autorizație de intervenție în domeniul public; 
• Documente justificative; 



• Autorizaţia de circulaţie pe trama stradală a Municipiului Constanța 
(pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 2,5 t); 

• Declarație pe propria răspundere conform anexa 6.2;   
 

 (8) Pentru PERMIS DE ACCES PENTRU FURNIZORII SERVICIILOR DE 
CATERING,  POȘTĂ SAU CURIERAT:  

- solicitare scrisă (conține în mod obligatoriu număr de telefon sau e-mail); 

- copie conform cu originalul a următoarelor documente: 
• BI/CI reprezentant legal; 

• Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului; 
• Certificat de înregistrare fiscală; 
• Certificat înmatriculare vehicul; 

• Poliţa de asigurare obligatorie (R.C.A.); 
• Documente justificative; 

• Autorizaţia de circulaţie pentru folosire trama stradală a Municipiului 
Constanța (pentru vehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 
2,5 t); 

• Declarație pe propria răspundere conform anexa 6.2;  
 

(9) Pentru PERMIS DE ACCES PENTRU SITUAȚII EXCEPȚIONALE:  
- solicitare scrisă (conține în mod obligatoriu număr de telefon sau e-mail); 

- copie conform cu originalul a următoarelor documente:  
• BI/CI reprezentant solicitant; 
• Certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului; 

• Certificat de înregistrare fiscală; 
• Certificat înmatriculare vehicul; 

• Autorizaţii/ Acorduri; 
• Poliţa de asigurare obligatorie (R.C.A.); 
• Documente justificative; 

• Aviz Comisia de Circulație; 
• Autorizaţia de circulaţie pe trama stradală a Municipiului Constanța 

(pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 2,5 t); 
• Declarație pe propria răspundere conform anexa 6.2;  

 

Capitolul 4. Mențiuni speciale 
 

Art.11. Permisul de acces se eliberează de Primăria Municipiului Constanța, Direcția 
Gestionare Servicii Publice, după aprobarea cererii de către conducătorul acesteia. 

 

Art.12. Valabilitatea este înscrisă pe permisul de acces.  
 

Art.13. Permisul de acces trebuie afișat cu fața la loc vizibil din exteriorul vehiculului, 
pentru a permite verificarea datelor de identificare și nu acordă drept de parcare/ staționare 
în Zona peninsulară fiind valabil numai în original, copiile, fotocopiile, etc. nu conferă 

posesorului drept de acces în Zona peninsulară; 
 

Art.14. Permisul de acces poate fi preschimbat, în perioada sa de valabilitate, la cererea 
solicitantului posesor/deținător al vehiculului, pentru restul perioadei de valabilitate în caz 
de:   

-  pierdere, furt sau deteriorare, etc; 
- alte situații care produc modificări în documentația care a stat la baza emiterii 

acestuia. 
 
Art.15.(1) În situația în care vor exista reclamații și sesizări, ulterioare obținerii 

Permisului de Acces în Zona Peninsulară, emitentul își rezervă dreptul de a verifica 



temeinicia reclamațiilor, urmând a lua decizia corespunzătoare în sensul menținerii, anulării 
sau modificării Permisului de Acces.  

              (2) Constatarea temeiniciei reclamațiilor se face de către instituțiile abilitate, și de 
către Direcția Politia Locală din cadrul Primăriei Municipiului Constanța.  
 

Art.16. Permisul de Acces își pierde valabilitatea și va fi anulat de către unitatea 
emitentă, din oficiu sau la solicitarea Direcției Poliția Locală și/sau altor direcții din cadrul 

Primăriei Municipiului Constanța precum și a altor instituții abilitate în următoarele cazuri: 
- titularul își pierde calitatea de rezident  sau nu își mai desfășoară activitatea în Zona 

Peninsulară; 
- a fost înstrăinat sau radiat vehiculul pentru care a fost emis Permisul de Acces; 
- nu se respectă cerințele și criteriile care au stat la baza emiterii Permisului de Acces; 

- săvârșirea de abateri repetate de la normele de estetică, curățenie și igienă publică, 
precum și de la normele de conviețuire socială, ordine și liniște publică; 

- săvârșirea a două abateri de la prevederile prezentului Regulament de acces în Zona 
Peninsulară. 
 

Art.17. În situațiile prevăzute la art.15, referatul privind anularea Permisului de Acces în 
Zona Peninsulară va fi întocmit de către Direcția Gestionare Servicii Publice din cadrul 

Primăriei Municipiului Constanța.  
 

Art.18. Anularea Permisului de Acces în Zona Peninsulară se face de către conducătorul 
Direcției Gestionare Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Constanța. 

 

Art.19. Deținătorii/utilizatorii de vehicule care au acces în Zona Peninsulară au obligația 
de a elibera anumite spații/zone din acest perimetru în cazul efectuării unor lucrări edilitare 

sau cu ocazia organizării de evenimente sociale, culturale, sportive, religioase, etc. În 
aceste cazuri, deținătorii de vehicule vor fi informați cu privire la obligația de a elibera 
perimetrul vizat cu minim 48 de ore înainte de dispunerea masurilor de interdicție prin 

anunțuri publice în mass media, prin aplicarea de înștiințări scrise pe caroseria vehiculului 
precum și telefonic sau pe e-mail dacă există această posibilitate. 

 
Capitolul 5. Răspunderea contravențională 
 

Art.20. Circulația, staționarea și parcarea autoturismelor în Zona Peninsulară se va face 
cu respectarea indicatoarelor rutiere și a prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația 

pe drumurile publice și a regulamentului de aplicare a acesteia.  
 
Art.21. Faptele săvârșite ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului Regulament 

sau neîndeplinirea obligațiilor stabilite prin acesta, dacă nu au fost comise în astfel de 
condiții încât, potrivit legii penale să fie considerate infracțiuni, constituie contravenții, și se 

sancționează ca atare în conformitate cu prevederile O.G. nr.2/2001 republicată, privind 
regimul juridic al contravențiilor. 

 

Art.22. Constituie contravenţie la normele stabilite prin prezentul Regulament de Acces 
în Zona Peninsulară  următoarele fapte: 

(1)Accesul în zona Peninsulară a Municipiului Constanța a vehiculelor cu Permis de Acces 
multiplicat, copiat etc. sau fără Permis de Acces cu excepţia situațiilor menţionate în 
Regulament.  

(2) Nerespectarea de către posesorii de permise de acces a programului de acces stabilit 
și a punctelor de intrare/ieșire prevăzute de prezentul Regulament. 

(3) Utilizarea Permisului de Acces în Zona Peninsulară pentru un alt vehicul decât cel 
pentru care a fost eliberat. 
(4) Neafișarea permisului de acces cu fața la loc vizibil din exteriorul vehiculului, pentru 

a permite verificarea datelor de identificare; 



(5) Mutarea sau încălcarea delimitărilor de pe căile de acces din Zona Peninsulară, 
marcate prin elemente mobile de limitare a accesului auto sau acces auto selectiv, prin 

elemente fixe de limitare a accesului precum și prin piese de mobilier urban. 
(6) Neeliberarea în 48 de ore de la înștiințare de către utilizatorii de autovehicule care au 

acces în Zona Peninsulară a  spațiilor/zonelor din perimetrul indicat în cazul efectuării 
unor lucrări edilitare sau cu ocazia organizării de evenimente sociale, culturale, sportive, 
religioase etc. 

(7) Parcarea sau staționarea în zone interzise sau în zone neamenajate ori cu încălcarea 
prevederilor regulamentului de acces în Zona Peninsulară. 

(8) Neanunțarea sau nepredarea permisului de acces în Zona Peninsulară la Direcția 
Gestionare Servicii Publice de către persoanele fizice sau juridice în termen de 30 de zile 
de la pierderea valabilității sau în cazul anulării acestuia. 

Art.23.  (1) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 22 punctele 2, 4, 7 sau 8 se 
sancționează contravențional cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice 

și de la 1.000 lei la 1.500 lei pentru persoane juridice. 
  (2) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 22 punctele 1, 3, 5 sau 6 se 
sancționează contravențional cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei pentru persoane 

fizice și de la 1.500 lei la 2.500 lei pentru persoane juridice. 
 

Capitolul 6. Dispoziții finale 
Art.24. Obstrucționarea controlului efectuat în conformitate cu prevederile prezentului 

regulament, prin orice mijloace sau metode, precum și refuzul de a prezenta documentele 
solicitate, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei 
pentru persoane fizice și de la 1.500 lei la 2.500 lei pentru persoane juridice. 

Art.25. Pentru faptele prevăzute în prezentul regulament, unde a fost afectat sub orice 
formă domeniul public sau privat al Municipiului Constanța, se vor percepe despăgubiri 

civile calculate de serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Constanța. 
Art.26. Pentru contravențiile prevăzute la art. 22, sancțiunea se aplică proprietarului sau 

deținătorului/utilizatorului vehiculului. 

Art.27. Pentru vehiculele sau bunurile care se află în situațiile prevăzute de art. 22 se 
poate dispune de către împuterniciții Primarului, polițiștii locali din cadrul Direcției Poliția 

Locală, ofițerii și agenții Poliției Române cu atribuții în menținerea ordinii și liniștii publice 
sau circulația rutieră, măsura ridicării, transportării și depozitării acestora în spații special 
amenajate, până la restituirea acestora proprietarilor sau deținătorilor legali, cu respectarea 

prevederilor legale și după recuperarea integrală a cheltuielilor aferente acestei activități. 
Art.28. În situația vehiculelor împotriva cărora a fost dispusă măsura ridicării, 

transportării și depozitării și pentru care nu au fost depuse solicitări în vederea restituirii, se 
vor aplica prevederile Legii nr. 421/2002. 

Art.29. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se face prin proces verbal întocmit  

de către reprezentanţii Poliţiei Române, polițiștii locali din cadrul Poliţiei Locale şi agenţii 
constatatori împuterniciți ai Primarului Municipiului Constanța. 

Art.30. Împotriva procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției se poate  
face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. 

Art.31. Agentul constatator stabileşte sancţiunea contravenţională în cadrul procesului-

verbal de constatare a contravenţiei, completat în conformitate cu prevederile legale. 
Sancţiunea este transmisă în copie şi compartimentului de specialitate emitent al permisului 

de acces, în vederea anularii acestuia în cazul săvârșirii a două abateri de către aceeași 
persoană. 

Art.32. Contravențiilor prevăzute în prezentul regulament, le sunt aplicabile dispozițiile 

Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 (actualizată), privind regimul juridic al contravențiilor. 
Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii 

procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul 
amenzii. 

Art.33. Orice schimbare legislativă, modifică de drept prevederile prezentului 

regulament. 
 Art.34. Anexele 1-14 fac parte integranta din prezentul regulament. 



 
Capitolul 7. Anexe 
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Anexa 2 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
Anexa 3 

 

 
 
 

Anexa 4 
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CERERE 

PENTRU ELIBERAREA PERMISELOR 
DE ACCES ÎN ZONA PENINSULARĂ 

 
 
 

 
 

 
Subsemnatul__________________________________________________________                                           

domiciliat în   _________                     , str. __________                     __   ___________, 

nr. _____, bl. ______, ap._____, telefon ____              _,email                            , 
posesor al C.I. (B.I.) seria ____    , nr.______, eliberat de către ____________________, 

la data de ______________, reprezentant al _____________                               , cu 
sediul în__  __           ____________, str.________________       _, nr.____    , bl. ___   , 

ap._   ___, CF______                _      _    , telefon________________________________ , 
având calitatea de  ____                      , solicit, pentru perioada                _____________                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
eliberarea permisului de acces pentru: 

 
rezidenți persoane fizice¹/rezidenți persoane juridice²/evenimente³/aprovizionare⁴/instituții 

publice⁵/amenajări6/ furnizorii serviciilor de utilități publice7/furnizorii serviciilor de catering, 
poștă sau curierat8/situații excepționale9/             
 

 pentru vehiculele enumerate mai jos: 
 

 
 

NR. 

CRT. 

TIP DE VEHICUL 

(MARCA - CATEGORIA) 

NUMAR DE 

ÎNMATRICULARE 

SERIE ȘI NUMĂR ACT DEȚINERE 

(contract comodat, act de proprietate, 

închiriere etc.) 

1    

2    

3    

4    

 

 
                                                                                               

   Data                                                                           Semnătura  
_________________                                                 ________________________ 

 

 
 

 
 
 
 

Anexa 5 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

DECLARAȚIE  
 
 
 
 Subsemnatul/a ____________________________________________   cu domiciliul 
în localitatea______________________ județul_____________,str.___________ nr.____, 
bl. ______, sc.________, ap. _______, legitimat cu BI/CI seria__ nr. ________,           

C.N.P. _____________________________, cunoscând sancțiunile legii referitoare la falsul 
în declarații, declar pe proprie răspundere următoarele: 

- am luat la cunoștință despre prevederile Regulamentului de acces în Zona 
Peninsulară a Municipiului Constanța; 

- în cazul producerii de daune, mă angajez să suport contravaloarea  aducerii la starea 

inițială a tramei stradale și a bunurilor aparținând domeniului public sau privat al 
Municipiului Constanța din  Zona Peninsulară, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare. 
 
 

 
 

 
 

 
 
  

   Data                                                                           Semnătura  
_________________                                                 ________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anexa 6 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

DECLARAȚIE  
 
 
 
 Subscrisa__________________________________________________cu sediul in 

localitatea__________________, județul _____________ , str. _____________________, 
nr. ___, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. ____, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului 
sub CUI/CIF_______________/_______________, reprezentată legal prin _____________ 

______________________ în calitate de ________________________, legitimat cu CI/BI 
seria ________ nr. ________________, eliberat de către _________________________, 

la data de_______________________, CNP____________________________________,  
declar pe proprie răspundere, cunoscând sancțiunile legii referitoare la falsul în declarații, că 
toți utilizatorii vehiculelor pentru care se solicită permis de acces în Zona Peninsulară au 

luat la cunoștință despre prevederile Regulamentului de acces în  Zona Peninsulară a 
Municipiului Constanța; 

În cazul producerii de daune, ne angajăm să suportăm contravaloarea  aducerii la 
starea inițială a tramei stradale și a bunurilor aparținând domeniului public sau privat al 

Municipiului Constanța din  Zona Peninsulară, în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. 

 

 
 

 
 
 

 
 

  
   Data                                                                           Semnătura  

_________________                                                 ________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Anexa 7 



 
PERMIS DE ACCES PENTRU REZIDENȚI PERSOANE FIZICE 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 8 



 
PERMIS DE ACCES PENTRU REZIDENȚI PERSOANE JURIDICE 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 9 



 

PERMIS DE ACCES PENTRU EVENIMENTE 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 10 



 

PERMIS DE ACCES PENTRU APROVIZIONARE 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 11 



 

PERMIS DE ACCES PENTRU INSTITUȚII PUBLICE 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 12 



 

PERMIS DE ACCES PENTRU AMENAJĂRI 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 13 



 

PERMIS DE ACCES PENTRU FURNIZORII SERVICIILOR DE UTILITĂȚI PUBLICE 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 14 



 

PERMIS DE ACCES PENTRU SERVICII DE CATERING ȘI POȘTĂ/CURIERAT 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 15 



 

PERMIS DE ACCES PENTRU SITUAȚII EXCEPȚIONALE 
 

 
 
 
 

 
 


